Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și
a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlul proiectului: „Diaspora ReSTART” Contract nr.: POCU/89/3/7/107561
Proiect implementat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (lider de parteneriat), Agenția de Dezvoltare
Regională "Nord-Est" (partener), Global Commercium Development Srl (partener), Fundația Centrul pentru Acces la Expertiza Studenților și
Absolvenților Români C.A.E.S.A.R. (partener) și Metodo Estudios Consultores SL (partener)

PROFIL ANTREPRENORIAL
Subsemnatul/a ……….…………………..………………………………………, domiciliat/ă în
localitatea…………….……………………..…………………………,
judeţul….……………………,
posesor/posesoare a CI/BI seria …..……, numărul ………………………, având CNP
……………………………………..., adresa de reședinţă curentă..............................,
nr....................................................... tel.....................................,
email................................................................. în cadrul proiectului
cu titlul ”Diaspora ReSTART”, cod contract POCU/89/3/7/107561, sunt
interesat să îmi deschid o afacere în mediul urban din regiunile mai puţin
dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Vest, Centru și Nord-Vest) într-unul
dintre următoarele domenii:
Producţie (alta decât IT)
Tehnologia informaţiei și comunicaţiilor
Comerţ
Servicii
Declar că afacerea pe care doresc să o înfiinţez:
Are o componentă IT
Nu are o componentă IT
În acest moment, nu se poate preciza
Am experienta in domeniul in care vreau sa imi creez afacerea.
DA / NU
Am studii in domeniul in care vreau sa imi creez afacerea.
DA / NU
Am / am avut o afacere in strainatate in domeniul in care vreau sa imi creez
afacerea. DA / NU
Sunt dispus/a sa creez minim 2 locuri de munca in afacerea mea
DA / NU
In cazul in care fondurile europene sunt insuficiente, ma gandesc si la contractarea
unui credit sau la investirea economiilor proprii
DA/ NU
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