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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Componenta 1: Innotech Student 
O.S.6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc 
de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă /cercetare/ inovare, cu accent pe 
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI 
Titlul proiectului: „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART) 
Cod proiect: POCU/829/6/13/140103 

 

ANEXA 1 

 

CERERE DE INSCRIERE 

 LA CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI  

din cadrul proiectului IUS SMART 

 

 

DATE GENERALE DESPRE APLICANT: 

Subsemnata/ul:  ______________________________________________, Domiciliat/ă în 

localitatea ________________________________, strada _____________________________, Nr. 

______, Bl. ______, Scara _______, Et. _______, Ap. ________, Județul 

______________________________, legitimat(ă) cu C.I./Pașaport Seria ________, Nr. 

________________, eliberat de _______________________, la data _______________, având 

CNP ______________________________  tel. mobil ____________________, e-mail:  

___________________________________,  

vă rog să-mi aprobaţi cererea pentru înscrierea  in competitia Titlul proiectului: „Educația 
juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART). 
 

INFORMATII GENERALE ALE PLANULUI DE AFACERI 

Numarul locurilor de munca create in cadrul planului de afaceri propus  

Aplicantul deține un certificat de absolvire a unui curs de competențe 
antreprenoriale? (DA/NU) 

 

Aplicantul a participat la cursurile de formare competente antreprenoriale 
organizate in proiect? (DA/NU) 

 

Judetul în care va fi înființată afacerea (Sediu social si/sau Punctul de lucru)  

Codul CAEN principal al activității propuse in Planul de afaceri  

Valoarea solicitata pentru ajutor nerambursabil   

Valoarea totala a investiției (buget plan de afaceri)  

Declar faptul ca prezenta idee de afacere/ plan de afacere nu a mai beneficiat 
de finanțare din alte surse nerambursabile 

 

 

Menţionez faptul că am înțeles, am luat la cunoştinţă și sunt de accord cu toate prevederile 

cuprinse în Metodologia de organizare a concursului de planuri de afaceri. 

 

Data         Semnătură 

 


