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Cerere de inscriere la concursul nr.1 

 
 Subsemnatul/a……………………………………………………………, 
domiciliat/a in …………………….., str. ……………………………….., nr. 
………, bl……………, sc. ……….., etj. ………, ap. ……., judet/sector 
…………, identificat/a cu C.I./B.I./pasaport  serie …………, nr. ………….., 
CNP .....……………………………., telefon ………………………, email 
………………….. prin prezenta cerere: 
 1. solicit inscrierea la concursul nr. 1 - “Accepta provocarea, 

deschide-ti propria afacere!”, conform Procedurii de atribuire a premiilor 

pentru  concursuri organizate  in cadrul proiectului POSDRU ID 57836, 

 2. mentionez ca fac parte din grupul tinta al proiectului I.D.57836, 

am participat la programul de instruire din cadrul proiectului desfasurat in 

centrul  …………...………. si am obtinut calificativul “admis” la testele de 

evaluare, 

 3. declar ca, in vederea inscrierii la concurs, am infiintat entitatea 

economica …………….…………………………………................. (denumirea), 

de tip ……………………    (SRL, PFA, Intreprindere Individuala, Intreprindere 

Familiala), inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul 

……………………, cu numarul ……./………………/……………., C.U.I. 

……………………………,  si ma oblig sa o mentin inregistrata la Oficiul 

Registrului Comertului cel putin pana la data de 31.12.2012. 

 La data semnarii prezentei cereri,  declar ca am luat la cunostinta si 
ca indeplinesc conditiile de inscriere la concurs, conform Procedurii de 
atribuire a premiilor pentru  concursuri organizate in cadrul proiectului 
POSDRU ID 57836. 
 DATA    PARTICIPANT (nume, prenume si semnatura), 

  ................ ...  ...................………………………………………….. 


