
 
 

   
     Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
     Axa prioritară: Educație și competențe 

Cod apel: POCU/829/6/13/ Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă ca 
urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv 
identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
 Titlul proiectului: Atelierul de business 

     Beneficiar: Asociația Grup de Acțiune Locală Bucovina de Munte 
     Parteneri: Institutul  Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism și Best Smart Consulting 
     Cod MySmis:142100 

 

Proiectul ”Atelierul de business” finanțat prin POCU/829/6/13/142100 
 
  

CĂTRE: ……………………………. 

 

CERERE PENTRU INSCRIEREA IN COMPETITIA “ATELIERUL DE BUSINESS” 

 

 

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 „ ATELIERUL DE BUSINESS” organizată în cadrul 

proiectului „ATELIERUL DE BUSINESS”, Contract de finanțare nr. POCU/829/6/13/142100; Cod SMIS: 142100 în 

cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Apel: POCU/829/6/13/Creșterea numărului 

absolvenților de învatamânt terțiar universitar și non-universitar care îsi găsesc un loc de muncă urmare a 

accesului la activități de învățare/cercetare/inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele 

economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform 

SNCDI. 

 

INFORMATII GENERALE ALE PLANULUI DE AFACERI  

Numărul locurilor de muncă create în cadrul proiectului  

Aplicantul/beneficiarul a participat la cursurile de formare 

competente antreprenoriale organizate in proiect, Business 

sau deține un certificat de competențe antreprenoriale 

autorizat ANC ; 

 

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  
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Beneficiarul proiectului “Atelierul de business” se va angaja 

în cadrul proiectului 
☐DA 

☐NU 

Declar faptul ca prezenta idee de afacere / plan de afacere 

nu a mai beneficiat de finanțare din alte surse 

nerambursabile 

☐DA 

☐NU 

 

Prin prezenta sunt de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal, conform 
prevederilor Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusa in legislaţia naţionala prin Legea nr.677/2001, 
precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii 
private in sectorul comunicaţiilor electronice, transpusa in legislaţia naţionalaprin Legea nr.506/2004.  

Totodata sunt de acord ca membrii parteneriatului mai sus mentionat, cat si institutiile de control, 
verificare, monitorizare, sa foloseasca urmatoarele informatii personale ale mele: DOAR ÎN SCOPUL 
PROIECTULUI. 

Aceste date vor fi tratate confidential, in conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind 
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a 
acestor date, tranpusa prin Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal si libera circulatie a acestor date cu modificarile si completarile ulterioare, precum si 
prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in 
sectorul comunicatiilor electronice, transpusa prin Legea nr. 506/2004, si ca imi cunosc drepturile conferite de 
Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 
circulatie a acestor date. 
 

Menţionez că am luat la cunoştinţă despre informaţiile cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI, „ATELIERUL DE 

BUSINESS” şi sunt de acord cu acestea 

 

Data         Semnătura solicitant 

 


