
 
 
 
 
 
 

 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: POCU/104902 

Axă prioritară: Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți  

Obiectivul specific 3.7 - Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-
agricol din zona urbană 

Titlu proiect: TRANSILVANIA START UP – DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ, CONSILIERE, 
MENTORAT 

OIR/OI responsabil: OI REGIUNEA NORD-VEST 

 

1. DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ AL 

PROIECTULUI 

 

Subsemnatul(a), _____________________________________________________, având CNP 
_________________________, posesor CI seria ______, nr. __________, eliberat la data de 
_________ de către _____________________, având domiciliul sau reședința în 
__________________________________, localitatea ______________________________, 
județul _________________________ și adresa de email: ___________________________, în 
calitate de candidat pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului TRANSILVANIA START UP – 
DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ, CONSILIERE, MENTORAT, declar pe proprie răspundere, 
cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 
326 din Codul Penal, că: 
 

□ sunt de acord să particip la programul de formare antreprenorială și la activitățile 
proiectului TRANSILVANIA START UP – DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ, CONSILIERE, 
MENTORAT 

□ prin participarea la activitățile proiectului TRANSILVANIA START UP - DEZVOLTARE 
ANTREPRENORIALĂ, CONSILIERE, MENTORAT - Antreprenoriat Inovativ în regiunea Nord-
Vest, intenționez să deschid o afacere non-agricolă în mediul urban din Regiunea Nord-
Vest, județul ______________________, localitatea ____________________. 

□ afacerea pe care intenționez să o deschid NU se încadrează în categoriile de ajutor 
exceptate de la finanțare conform Ghidului Solicitantului (sunt exceptate următoarele 
sectoare: pescuitul şi acvacultura, domeniul producției primare de produse agricole, 
sectorul transformării şi comercializării produselor agricole, sectorul  export către ţări 



 
 
 
 
 
 

 

terţe sau către state membre, ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul 
celor importate;ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri). 

 

□ nu am calitatea de angajat al solicitantului/partenerului în proiect, și nu sunt soț/soție sau 
rudă sau afin până la gradul 2 cu vreunul din angajații solicitantului/partenerilor 

□ nu voi avea calitatea de acționar/asociat majoritar sau administrator în nicio altă 
societate comercială la momentul semnării contractului de subvenție, în cazul acordării 
finanțării în prezentul proiect 

□ voi respecta (după semnarea acordului de finanțare) condițiile minime obligatorii privind 
crearea a cel puțin 2 locuri de muncă în regiunea Nord Vest și menținerea lor cel puțin 
până la finalizarea proiectului, precum și menținerea activității societății, neaducerea și 
introducerea în insolvență, faliment, suspendare, încetare activitate, menținerea 
destinației bunurilor și a echipamentelor achiziționate pentru o perioadă de minim 36 
luni de la finalizarea proiectului 

□ îmi dau acordul pentru stocarea, prelucrarea (inclusiv foto/video) și transmiterea datelor 
cu caracter personal în vederea implementării proiectului TRANSILVANIA START UP – 
DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ, CONSILIERE, MENTORAT, ID: 104902 gestionat de 
către Relians Corp SRL – operator de date cu caracter personal, cu sediul în municipiul 
Iași, Șoseaua Nicolina nr. 35, județul Iași, email: contact@transilvaniastartup.ro/ 
startuptransilvania@relians.ro. Datele înregistrate sunt destinate utilizării de către 
operator și sunt comunicate următorilor destinatari: AM POCU, OIR POCU, alte autorități 
publice centrale/locale competente în gestionarea fondurilor europene. În conformitate 
cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, beneficiez de 
dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii 
individuale și am dreptul să solicit ștergerea datelor printr-o cerere scrisă, datată și 
semnată la sediul operatorului.  

 
Înțeleg faptul că depunerea documentelor de înscriere nu obligă beneficiarul și partenerii 

proiectului (Relians Corp, Asociația Centrul Startup Transilvania, Universitatea Babeș-Bolyai 
sau Asociația Centrul Regional de Formare - Evaluare - Atestare Antreprenoriala și 
Profesionala) la acceptarea mea în grupul țintă pentru activitățile proiectului. 

 

 
Data: ________________ 

Nume și prenume participant: 

 

Semnătura participant: 

 

mailto:contact@transilvaniastartup.ro
mailto:startuptransilvania@relians.ro
mailto:startuptransilvania@relians.ro


 
 
 
 
 
 

 

2. DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND STATUTUL PE PIATA MUNCII 

 
Subsemnatul(a), _____________________________________________________, având CNP 
_________________________, posesor CI seria ______, nr. __________, eliberat la data de 
_________ de către _____________________, având domiciliul sau reședința în 
________________________________________, localitatea ___________________________, 
județul _________________________ și adresa de email: _________________________, în 
calitate de candidat pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului TRANSILVANIA START UP – 
DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ, CONSILIERE, MENTORAT, declar pe proprie răspundere, 
cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 
326 din Codul Penal, că la momentul actual: 

 
(se bifează o singură casetă): 

□ sunt angajat (vezi Nota 1) 

□ sunt angajat pe cont propriu (vezi Nota 1)  

□ sunt șomer (vezi Nota 2) 

□ sunt persoană inactivă (vezi Nota 3) 
Nota 1: Categoria  Angajat include persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi 

locuri de muncă. Acesta  include și persoanele care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, 

titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale).   

Nota 2: Categoria Șomer sunt persoanele care nu au loc de muncă și nu realizează venituri și sunt în căutarea unui loc de 

muncă de la vârsta de minim 16 ani. 

Nota 3: Categoria Persoana inactivă include persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani care nu se încadrează 

nici în populația ocupată și nici în cea aflată în șomaj (de ex. studenți, persoane casnice). Pensionarii nu fac parte din 

grupul țintă al prezentului proiect 

 

De asemenea, declar pe proprie răspundere că nu mă încadrez în categoria tineri NEETs, adică 
persoane cu vârsta între 16 – 24 ani care nu urmează nicio formă de învățământ şi nici nu au un loc 
de muncă, și declar că: 

□ nu fac parte din nicio categorie socială defavorizată 

□ fac parte din următoarea categorie sociala dezavantajata: _________________________. 
 
 

Data: ________________ 

Nume și prenume participant: 

 

Semnătura participant: 

 



 
 
 
 
 
 

 

3. DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI 

 

Subsemnatul(a), _____________________________________________________, având CNP 

_________________________, posesor CI seria ______, nr. __________, eliberat la data de 

_________ de către _____________________, în calitate de candidat pentru înscrierea în 

grupul țintă al proiectului TRANSILVANIA START UP – DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ, 

CONSILIERE, MENTORAT, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, 

conform prevederilor Articolului 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că, la 

completarea prezentei: 

□ nu m-am înscris și nu fac parte din grupul țintă al unui alt proiect cofinanțat din Fondul 
Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 
Locuri de muncă pentru toți, OS 3.7 - Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu 
profil non-agricol din zona urbană în cadrul prezentei Scheme de ajutor de minimis 
România Start Up Plus 

□ nu am mai beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani consecutivi, ajutor care, 
cumulat cu prezenta schemă de minimis, să depășească echivalentul în lei a €200.000 
(€100.000 în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul 
terților sau contra cost) conform Regulamentului UE nr. 1407/2013 din 18.12.2013 pentru 
aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de 
minimis) 

□ nu am participat la cursuri de formare antreprenorială organizate în România (sunt 
incluse aici orice fel de cursuri/stagii/seminarii acreditate ANC cu tematici explicite 
referitoare la competențe antreprenoriale) finanțate prin Fonduri Europene 

 
 

Data: ________________ 

Nume și prenume participant: 

 

Semnătura participant: 

 



 
 
 
 
 
 

 

Pe perioada desfășurării cursurilor, preferința mea pentru intervalul de predare este:  

□ în timpul săptămânii, în prima parte a zilei 

□ în timpul săptămânii, după prânz 

□ în weekend-uri 

□ oricare variantă 
 

Anexez prezentei cereri următoarele documente în copie conformă cu originalul (se va bifa 
DA sau NU în funcție de răspuns: 

Nr. crt. Documente anexate DA NU 

1.  Act de identitate   

2.  Certificat de naștere   

3.  Certificat de căsătorie (după caz)   

4.  Diploma pentru ultima formă de studii absolvită   

5.  
Acte privind statutul pe piața muncii (șomer, angajat, persoană 
inactivă)   

6.  
Certificat ANC pentru absolvirea unui program de competente 
antreprenoriale   

7.  Curriculum Vitae1   

8.  Scrisoare de intenție2   

9.  Altele 1: __________________________________________________   

10.  Altele 2: __________________________________________________   

11.  Altele 3: __________________________________________________   

 
 

Data: ________________ 

Nume și prenume participant: 

 

Semnătura participant: 

 

 

                                                           
1
 CV-ul va avea maxim 2 pagini 

2
 În cadrul scrisorii de intenție vei descrie (maxim 1 pagină):  

 Experiența anterioară în domeniul în care intenționezi să dezvolți o afacere 
 Studiile/cunoștințele relevante pentru domeniul în care intenționezi să dezvolți o afacere 
 Aptitudinile pe care le deții și pe care le consideri relevante 
 Motivația pentru participarea la program   


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled45: Off
	untitled46: Off
	untitled47: Off
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: Aici vei semna în original când ne aduci/trimiți actele fizic.
	untitled48: Off
	untitled49: Off
	untitled50: Off
	untitled51: Off
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: Aici vei semna în original când ne aduci/trimiți actele fizic.
	untitled52: Off
	untitled53: Off
	untitled54: Off
	untitled55: Off
	untitled56: Off
	untitled57: Off
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: Aici vei semna în original când ne aduci/trimiți actele fizic.
	untitled58: Off
	untitled59: Off
	untitled60: Off
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: Aici vei semna în original când ne aduci/trimiți actele fizic.
	untitled61: Off
	untitled62: Off
	untitled63: Off
	untitled64: Off
	untitled65: Off
	untitled66: Off
	untitled67: Off
	untitled68: Off
	untitled69: Off
	untitled70: Off
	untitled71: Off
	untitled72: Off
	untitled73: Off
	untitled74: Off
	untitled75: Off
	untitled76: Off
	untitled77: Off
	untitled78: Off
	untitled79: Off
	untitled80: Off
	untitled81: Off
	untitled82: Off
	untitled83: Off
	untitled84: Off
	untitled85: Off
	untitled86: Off


