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START-Up diaspora–valoare 
adăugată prin inovare la procesul formării avantajelor 
competitive ale României 
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Informații de contact:
Violeta Urban – expert 
monitorizare grup țintă

Telefon:
(+34) 914 220 560 

Telefon (Violeta Urban):
(+40) 732 402 484   

E-mail: diaspora107751@
gmail.com 

Proiect cofinanţat din 
Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital 
Uman

Editorul materialului: 
Arje Formacion S.L., Spania
Data publicării:  
Noiembrie 2017 

„Conţinutul acestui material 
nu reprezintă în mod 
obligatoriu poziţia oficială 
a Uniunii Europene sau a 
Guvernului României”
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Trebuie să:

• Aveți peste 18 ani și cetățenie română

• Aveți domiciliul sau reședința în regiunile de dezvoltare 
a României, cu excepția București – Ilfov

• Să fi avut / aveți domiciliul sau rezidența în ultimele 12 
luni în străinătate până la momentul la care vă înscrieți 
în program

• Aveți experiență în domeniul în care doriți afacerea  
(ați lucrat sau lucrați în domeniu și / sau aveți 
calificare recunoscută de statul roman în acel 
domeniu) sau demonstrați experiență în domeniul 
antreprenorial

ÎN ROMÂNIA • ALĂTURI DE CEI DRAGI

DORIȚI SĂ 
AVEȚI PROPRIA 
AFACERE
Documente necesare pentru
înscrierea în program

• CV (În format Europass), semnat 

• Diplome/documente de studii 

• Copie a cărții de identitate

• Copie contract de munca prin care se dovedește 
experiența în domeniul în care doriți să deschideți 
afacerea sau, copie după actele de înființare a unei 
societăți comerciale în străinătate

• Copie document justificativ privind probarea 
domiciliului/rezidenței în străinătate în  
ultimele 12 luni

VALOAREA FINANȚĂRII
34.000 EURO


