Investește în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013
Axa prioritară: 3 - Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
Domeniul major de intervenţie: 3.1. - Promovarea culturii antreprenoriale
Titlul proiectului: Antreprenoriatul - șansa unui viitor mai bun pentru tineri
ID de proiect: POSDRU/176/3.1/S/149924
SCRISOARE DE INTENȚIE

Subsemnatul/a
(nume,
prenume)
……….…………………..………………………………………,
domiciliat/ă
în
localitatea…………….……………………..………………………………………,
judeţul….……………………, strada………………………………………………numărul………….,
posesor/posesoare a CI seria …..……, numărul………………………, eliberată de
…………………………………………………...,
la
data
de
…………………..,
având
CNP………………………………….................…..., îmi exprim acordul și disponibilitatea de a
participa la activitățile derulate în cadrul proiectului cu titlul „Antreprenoriatul - șansa unui
viitor mai bun pentru tineri”, cod contract POSDRU/176/3.1/S/149924, declarând
următoarele:

I.

Obiectivele personale în domeniul antreprenoriatului sunt:

II.

Care sunt cele mai importante realizari din cariera?
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III.

Intenționez să particip la concursul de idei de afaceri derulat în cadrul
proiectului, după cursul de Competențe Antreprenoriale.

□ Da
□ Nu
□ Nu m-am decis încă

I.

Daca raspunsul la intrebarea de mai sus este “Da”, atunci domeniul de
activitate al ideii de afaceri pentru care doresc sa scriu planul de afaceri si sa
il sustin in fata comisiei este:.....

Sectoare industriale prioritare,
conform Strategiei Naționale pentru
Competitivitate 2014-2020
Turism şi ecoturism
Textile și pielărie
Lemn și mobilă
Industrii creative
Industria auto și componente
Tehnologia infoirmațiilor și comunicațiilor
Procesarea alimentelor şi a băuturilor
Sănătate şi produse farmaceutice
Energie şi management de mediu
Bioeconomie (agricultură, silvicultură și
acvacultură), biofarmaceutică şi
biotehnologii
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Sau ....
Precizez ca ideea de afaceri pe care doresc să o dezvolt se încadreaza intr-un alt
domeniu decat cele enumerate mai sus [completati aici in cazul in care sectorul
respectiv nu se regaseste in lista de mai sus].

Subsemnatul, ....................................................................................îmi exprim acordul cu privire
la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Asociația Travel Focus,
conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările
ulterioare.
Cunoscând dispoziţiile articolului 326 Cod Penali cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie
răspundere că mă încadrez în categoria de grup țintă ....................................................................
și că nu am beneficiat şi nu beneficiez de alte surse de finanţare din programe europene sau de
la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor legate de desfăşurarea practicii de specialitate.

Semnătura

Data:

i

Articolul 326 Cod Penal

“Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară
activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia
făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”.
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