
 

Program Operational Capital Uman 
Titlul Proiectului: Acasă e cel mai bine-startup  
antreprenorial pentru Diaspora 
Cod: MySMIS 107562 

Nr. .............../................................ 
 
 
 

Cerere tip de înscriere și înregistrare Plan de afaceri 
  

Subsemnatul/a_______________________________________, domiciliat/ă în 
localitatea_______________________________, strada_____________________________, 
bloc____, etaj_____ap.____, nr. _______, judeţul ___________________, posesor/are al/a 
C.I./B.I. seria _____________, numărul ____________, eliberat la data de______________, 
de către_________________________, CNP _________________________, adresa de 
reședință………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………… 
solicit participarea la concursul de selecție al planurilor de afacere în vederea obținerii unei 
finanțări nerambursabile în cadrul proiectului ”Acasă e cel mai bine – startup antreprenorial 
pentru Diaspora” POCU/89/3/7/107562, în calitate de membru al grupului țintă.  
Prin prezenta vă înaintez Planul de Afaceri: 
Titlu Plan de Afaceri:       ....................................................................................................... 
Domeniu………………………………………………………………………………………... 
Nr. pagini Plan de Afaceri: .................... 
Menţionez că am luat la cunoştinţă despre informaţiile cuprinse în Ghid metodologie schemă 
minimis (Metodologie de derulare a Concursului de planuri de afaceri) ”Acasă e cel mai bine 
– startup antreprenorial pentru Diaspora” POCU/89/3/7/107562  şi sunt de acord cu acestea. 
 
 
 
 
Aplicant Concurs Planuri de Afaceri 
Nume:  
Prenume:  
Semnătura: .............................................................. 
 
 
 
Pentru a fi eligibil trebuie sa indepliniti una din conditiile numerotate de la 1 la 3 si sa prezentati 
documente relevante in acest sens în cazul în care nu sunt deja depuse la dosarul de înregistrare în 
grupul țintă: 
1. Experienta antreprenoriala – daca ati infiintat o societate comerciala in  strainatate si puteti 
dovedi cu documente , precum si experienta in domeniul in care doriti sa infiintati afacerea  
2. Experienta specifica in domeniul in care doriti sa infiintati afacerea in Romania – dovedita 
prin adeverinta de la locul de munca sau alte documente relevante  
3. Cunostinte de specialitate dovedite prin documente recunoscute de statul român, care să 
ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituţii de învăţământ superior din 
străinătate, ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul 
de interes  
 


