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ANEXA 1 

  

Scrisoare de înaintare a dosarului planului de afaceri  
prin care se solicită finanțare în cadrul apelului de selecție 

 
 
Subsemnatul/a, .............................................., domicilat/ă în 

localitatea...................................................................., str. ................................................., nr. 

........, bl. ........., scara ............, et. ............, ap. ......., județul ........................................,  

........................., posesor/posesoare al/a C.I. seria ........, nr. ....................., eliberat de 

....................., la data de ................................., având CNP ...................................., telefon 

............................, e-mail ................................., vă rog să-mi aprobaţi cererea de înscriere şi 

de participare la  Competiția de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului „Dezvoltare 

locală prin servicii comunitare integrate”, Contract POCU/827/5/2/140601. 

 

Prin prezenta, vă înaintez dosarul Planului de Afaceri cu titlul 

..................................................................................................................................................., 

elaborat de către subsemnatul, pentru a fi evaluat în cadrul Competiției,  cu urmatoarele 

informatii sumare: 

 

Cod CAEN principal proiect  

Cod CAEN secundar (daca este cazul)  

Valoarea finantarii nerambursabile  

Aport propriu (dacă este cazul)  

Sediul social aferent implementarii planului de 

afaceri 

 

Punct de lucru aferent implementarii planului 

de afaceri (daca este cazul) 

 

Număr persoane angajate in cadrul proiectului  
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Menționez că am luat la cunoștință condițiile cuprinse în Metodologia de selecție și 

monitorizare a planurilor de afaceri elaborată în cadrul proiectului „Dezvoltare locală prin 

servicii comunitare integrate”, cod SMIS POCU/827/5/2/140601 şi sunt de acord cu acestea. 

 

Nume şi prenume: ...................................................  

Data:  .......................................................................  

Semnătura: .............................................  

 

 


