FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți
Cod apel: POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Titlul proiectului: Antreprenori SMART - Tineri Responsabili, Ambițioși, Motivați, de Succes
Beneficiar: Asociația “Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură”
Cod SMIS: 104098
Aria de implementare: Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia

Anexa 1

CERERE DE

ÎNSCRIERE

Subsemnatul/a......................................................................................................................,
domiciliat/a
in...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
locul

de

resedinta

in

......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...,

nascut/a

la

data

de

numărul.……..……………,

......................................,
eliberat

posesor

de..…................……...,

al

CI,

la

seria.……,
data

de

…………..CNP.................................................................., indeplinind cumulativ criteriile de
selectie si recrutare, doresc inscrierea in calitate de participant in cadrul procedurii de selecţie si,
eventual, dupa recrutare, de membru al Grupului Tinta in cadrul proiectului Antreprenori
SMART

-

Tineri

Responsabili,

Ambitiosi,

Motivati,

de

Succes;

cod

SMIS:

104098/POCU/82/3/7, care se va implementa in Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, si imi
exprim disponibilitatea de a participa la cursurile de formare antreprenoriala, precum si intentia
de a infiinta si dezvolta o afacere non-agricola de tip “START-UP” in mediul urban din regiunea
de implementare a proiectului.
INVESTIM ÎN DEZVOLTARE DURABILĂ
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In acest sens atasez:
1. Formularul de Inregistrare a Grupului Tintă (Anexa nr. 2);
2. Declaraţia pe propria răspundere privind evitarea dublei finanţări (Anexa nr. 3);
3. Declaratia de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa
nr. 4);
4. Declaratia pe propria răspundere privind apartenenţa la grupul țintă (Anexa nr. 5);
5. Cartea de Identitate, în termen de valabilitate, în copie conform cu originalul;
6. Acte de studii, in copie conform cu originalul, din care sa rezulte finalizarea studiilor
medii;
7. Alte documente justificative pentru dovedirea apartenenței candidatilor la
categoriile eligibile (adeverințe privind statutul pe piața muncii, adeverințe de la
angajatori, adeverințe scolare, diplome de studii, etc. Acolo unde nu se poate justifica
apartenența persoanelor la categoriile de GT eligibile prin documente justificative, se vor
depune declarații pe propria raspundere).

Data

Semnatura
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