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CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ 

 

Subsemnatul (a) ..................................................................................., cu domiciliul în 

localitatea ................................................, str. ............................................., nr. ..., bl. ......, sc. ...., 

ap. ......, județ ............................................. posesor al B.I./C.I. seria ...........nr. ..........., eliberat de 

................................................... la data de ......................................................................................., 

CNP ...................................................., telefon ................................................................................, 

e-mail .................................................................., solicit înscrierea în grupul țintă din cadrul 

proiectului “STUDENTUL DE AZI ANTREPRENORUL DE MÂINE” – Contract de finanțare 

Nr. OIPOSDRU NV 19730/23.12.2021, pentru a beneficia de serviciile oferite în cadrul acestuia. 

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul 

în declarații, că îndeplinesc criteriile de eligibilitate solicitate:  

 mă încadrez într-una din categoriile de mai jos: 

◻ sunt student (ISCED 5-7) - înmatriculat cel puţin în anul 2 de studii de licenţă. 

◻ sunt student doctorand (ISCED 8) 

◻ sunt cursant (ISCED 4), înmatriculat la colegiile universitare, cel puțin în anul 2 de studii 

 îndeplinesc condițiile: 

◻ am domiciliul/reședința în regiunea NV 

◻ nu am mai participat la cursuri de formare antreprenorială cofinanţate din fonduri publice 

nerambursabile 

◻ am urmat curs de formare antreprenorială finanțat din fonduri personale 

◻ sunt din mediul rural 

◻ sunt de etnie romă 

 

Anexez acestei cereri următoarele documente: 

- Copie CI/BI valabil și/sau document doveditor privind localizarea domiciliului/reședinței 

în regiunea de NV a României 

- Adeverință de student 

- Adeverință de la Primărie/Prefectură/Partida Romilor 

 

Semnătura: __________________                                              Data: ___________________ 


