Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi,
inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Titlul proiectului: Antreprenoriatul Dezvoltă Ardealul (ADA)
POCU/82/3/7/105904

ANEXA 1
CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ŢINTĂ
Subsemnatul/a…………………………...........……………..……………,
cu
domiciliul
în
localitatea………………..…..…....………, str. ……………..…..………………., nr. ......., bl. ......., sc. ….., ap.
….….., jud. ……………..……., CNP …………..………..……..…, posesor/oare al/a actului de identitate
BI/CI/pașaport seria …... nr.……………, telefon..…………….………, solicit înscrierea în grupul ţintă din
cadrul proiectului “Antreprenoriatul Dezvoltă Ardealul (ADA)” POCU/82/3/7/105904, pentru a
participa la activitățile proiectului și pentru a beneficia de serviciile oferite.
Declar pe propria răspundere că am fost informat de serviciile oferite în cadrul proiectului mai
sus menţionat. De asemenea, prin prezenta cerere îmi prezint intenția de a depune un plan de
afacere în cadrul concursului de idei de afacere lansat în cadrul proiectului. Am luat la
cunoștință de faptul că ideea de afacere propusă de mine trebuie să aibă profil non-agricol și să
fie implementată în mediul urban din regiunea Centru.
Anexez acestei cereri următoarele documente:
Copie CI/BI/pasaport valabil;
Copie certificat naștere;
Copie certificat de căsătorie (după caz) ;
Copie ultimul act de studiu;
Documente care atestă apartenenţa la grupul ţintă (după caz):
Adeverință șomer;
Adeverință angajat;
Adeverință student;
Copie a cuponului de pensie pe ultima lună;
Copie a CUI/CIF pentru persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală;
Declarație pe propria răspundere că sunt persoană casnică.
Data:...........................
Nume şi prenume:………………………………
Semnătura:..........................
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Fundația ADEPT Transilvania , potrivit notificării nr. 34654/23.04.2015 în
conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul implementării activităţilor specifice proiectului Contract nr:
POCU/82/3/7/105904 cu titlul Antreprenoriatul Dezvoltă Ardealul (ADA). Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei
justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001,
printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă la Fundația ADEPT Transilvania.

