
 

 
 

       

 
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 ” ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT”-106826 

Contract: POCU/82/3/7/106826 

FORMULAR INIȚIAL DE INTENȚIE PRIVIND SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI  

,,ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT”,,Regiunea Nord-Est,, 

DATE PERSONALE 

NUME__________________________________________________________________________ 

PRENUME_______________________________________________________________________ 

CNP____________________________________________________________________________ 

ADRESA ( țara, localitatea,  strada,  număr, apartament, județ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ADRESA DE E-MAIL_________________________________________________________________ 

NUMĂR DE TELEFON_______________________________________________________________

1. Din ce categorie de vârstă faceți parte?   Specificați vârsta.

○18-24 ani  

2. Genul: 

○25-59 ani 

 

○60-65 ani

○Masculin ○Feminin 

3. Aveți reședința sau domiciliul în mediul:

○Urban ○Rural

        4.   Domiciliul dumneavoastră este în Regiunea Nord-Est?   

○DA ○Nu 

5. Ați finalizat studiile gimnaziale în România? 

○DA ○NU 

6. Din ce categorie faceți parte pe piața forței de muncă? 

○Angajat 

○Șomer 

○Persoană inactivă / student 

○Persoană independentă 

○Actionar într-un S.R.L. (nu voi fi acționar majoritar la o societate în cazul semnării 

contractului de subvenţie) 
 

DATE CU PRIVIRE LA AFACERE 
1. Doriți să înființați o afacere nonagricolă în mediul urban?  

○DA ○NU 

 
 



 

 

       

 

2. Domeniul în care veți inființa afacerea:  

○Producție ○Servicii ○Comerț

         
3. Vă rugăm specificați câteva idei despre afacere: 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

4. Aveți cunoştinţe de specilitate sau studii în domeniul în care doriţi să iniţiaţi afacerea? 

○DA ○NU 

 
5. Pentru înfiinţarea unei afaceri aveţi nevoie de consiliere şi mediere? 

○DA ○NU 

 
6. Doriți participare la un curs de formare antreprenorială?  

○DA ○NU 

7. Ați fi de acord să angajați minim două persoane în cadrul afacerii? 

○DA ○NU 

       
8. Motivația dumneavoastră de a intra in Grupul Ţintă al acestui proiect: 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

9. Aveţi cunoştinţe care ar fi interesate de acest proiect? Daca da, vă rugăm specificati Nume, 
Prenume, telefon/adresă email) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

10.  Informaţii care nu au fost cuprinse în întrebarile de mai sus? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 

Semnătura  

Prezentul chestionar a fost luat astăzi ........./.........2018 de către  ________________________________  
                                                                                                                                        (Nume prenume)           

Prezentul chestionar a fost prelucrat la data…………………                  ________________________________ 

                                                                                                                                                 semnătura 

 



 

 

       

 

 

 

Anexa 8 

 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: 

Axă prioritară: 

Titlu proiect: 

OIR/OI responsabil: 

 

Secțiunea A. La intrarea în operațiune 

- Date de contact: Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon,     
e-mail: 

- Data intrării în operațiune: 

- CNP: 

- Zonă:  

 Urban  

  

Rural 

- Localizare geografică:  

Regiune: 

 Județ: 

 Unitate teritorial administrativă:  

- Gen: 

 Masculin 

 

 Feminin 

- Vârsta:  

Persoană cu vârsta sub 25 ani 

Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani 

Persoană cu vârsta peste 54 de ani 

 



 

 

       

 

- Categoria de Grup Țintă din care face parte                 

- Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată  

Angajat 

 

Angajat pe cont propriu 

 

Șomer 

 

Șomer de lungă durată 

 

Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.) 

 

Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare 

- Nivel de educație:  

Studii Educație timpurie (ISCED 0) 

 

Studii primare (ISCED 1)                                                 

 

Studii gimnaziale (ISCED 2) 

 

Studii liceale (ISCED 3) 

 

Studii postliceale (ISCED 4) 

 

Studii superioare (ISCED 5)  

 

Studii superioare (ISCED 6) 

 

Studii superioare (ISCED 7) 

 

Studii superioare (ISCED 8) 

 

fără ISCED 

 



 

 

       

 

- Persoană dezavantajată:   

Da 

 

NU 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate 

 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în 
întreținere 

Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat 
în întreținere 

Migranți 

 

Participanți de origine străină 

Minorități 

Etnie romă 

Alta minoritate decât cea de etnie romă 

Comunități marginalizate  

 

Participanți cu dizabilități 

 

Alte categorii defavorizate 

 

Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă 

 

Niciuna din opțiunile de mai sus 

 

Data                                                                  

Semnătura participant                                                Semnătura responsabil cu 
înregistrarea participanților 

 

 

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la 

utilizarea și prelucrarea datelor personal 

 



 

 

       

 

FORMULARUL DE INSCRIERE GRUP TINTA ÎN CADRUL PROIECTULUI 

,, ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT -106826 

 

 

 

 

Subsemnata/ul .........................……............…………………………, CNP 
………………………………… posesor al BI/ CI, cu seria …… nr ……………….. domiciliat in 
localitatea ……………..........…………….. prin prezenta rog să îmi  aprobaţi înscrierea în 
calitate de beneficiar a serviciilor din cadrul proiectul „ACADEMIA DE 

ANTREPRENORIAT”, finanțat  prin Programul Operational Capital Uman, contract 

POCU/82/3/7/106826.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ………………     Semnatura cursant ………………. 

  



 

 

       

 

 

 

DECLARATIE DE CONSIMTAMANT PRIVIND ACORDUL UTILIZARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

ÎN CADRUL PROIECTULUI 

,, ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT -106826 

 

 

 

 

Subsemnata/ul .........................……............…………………………, CNP 
………………………………… posesor al BI/ CI, cu seria …… nr ……………….. domiciliat in 
localitatea ……………..........……………. declar că sunt de acord cu privire la utilizarea 
si prelucrarea datelor mele personale în cadrul proiectului „ACADEMIA DE 

ANTREPRENORIAT”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 cu 
modificările și completările ulterioare. 

 

Dau prezenta declarație cunoscând prevederile art. 292 din Codul Civil privind falsul în 

declaraţii. 

 

Sunt informat de către beneficiar - că aceste date vor fi tratate confidențial, în 

conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecția 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulație a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, 

transpusă prin Legea nr. 506/2004. 

 

Data        Semnătura cursant 

…………………… 

  



 

 

       

 

 

 

Declaratie de evitarea dublei finantari ÎN CADRUL PROIECTULUI 

,, ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT,,-106826 

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata.……………............……………………………………............., născut/născută 
la data de .........………………, cu domiciliul  în localitatea …………………….………., str.………….....….. 
nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul ………………, posesor/posesoare al/a actului de 
identitate ...... seria..….. nr. .………..., codul numeric personal ...……………………….…………………, 
declar pe proprie răspundere, având cunoştiinţă de sancţiunile prevăzute de art.292 Cod 
penal, că fac parte din grupul ţintă descris în cadrul proiectului ,,ACADEMIA DE 

ANTREPRENORIAT”,  iar in urmatori 3 ani voi participa la toate activitatiile  din cadrul 
proiectului si nu voi abandona activitatile decat in caz de forta majora si nu voi participa la 
nici un alt proiect finantat prin POCU, Apelul pentru proiecte 3.7: Creșterea ocupării prin 
susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană. 

 

 

 

 

  

 Data…………………..             Semnătura cursant ………………… 

 

 

Completată şi semnată în faţa noastră, 

  

Nume si prenume:  

 

Semnătura …………............... 

  



 

 

       

 

CHESTIONAR INITIAL DE IDENTIFICARE A NEVOILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI 

,, ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT -106826 

 

 

1. Care este ultima şcoală pe care aţi absolvit-o?  

.................................................................................................................................................................. 

  

2. Ce profesie ați avut?     

.................................................................................................................................................................. 

 

3. Cu ce v-ați ocupat în trecut?         

.................................................................................................................................................................. 

  

4. Care este cel mai important obiectiv pe care vi l-aţi propus şi ce faceţi pentru a-l realiza?  

.................................................................................................................................................................. 

  

5. Lucraţi mai bine în echipă sau individual? Argumentaţi.           

.................................................................................................................................................................. 

 

6. Care sunt punctele dumneavoastră tari?           

.................................................................................................................................................................. 

  

7. Care sunt punctele dumneavoastră slabe?         

.................................................................................................................................................................. 

  

8. Ce abilităţi/aptitudini consideraţi că v-aţi dezvoltat în timp datorită experientei 

profesionale? 

.................................................................................................................................................................. 

 

9. Care e cel mai important lucru pentru dumneavoastră când vă gândiţi la muncă și la ce vă 

gândiți să faceți în viitor? 

.................................................................................................................................................................. 

           



 

 

       

 

 

 

10.  Doriti sa infiintati o afacere? 

.................................................................................................................................................................. 

 

11.  In ce domeniu doriti sa infiintati o afacere? Ce tip de produse sau servicii urmeaza sa 

comercializati / prestati ? 

.................................................................................................................................................................. 

 

12.  De ce considerati ca este nevoie de aceasta afacere in regiunea dumneavoastra? 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

13.  Ce doriti sa achizitionati (preturile aproximative) prin proiect? 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

14.  Cu ce este ideea dumneavoastra de afaceri/produsele/serviciile diferite de cele ale 

competitorilor dumneavoastra? 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

15.  Cati angajati aveti nevoie la inceput? 

.................................................................................................................................................................. 

 

16.  In cat timp veti putea vinde produsele/serviciile dumneavoastra? 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 



 

 

       

 

17.  Care este concurenta dumneavoastra? 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

18.  Cum vor fi preturile dumneavoastra comparativ cu cele ale concurentei? (exemple de 

preturi) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

19.  Cum veti promova afacerea? 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

20.  De ce credeti ca aveti o idee de afaceri castigatoare? 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

21.  Ce este important pentru dumneavoastra la aceasta afacere? 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

22.  Cui ii sunt adresate produsele/serviciile dumneavoastra? 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

23.  Ce resurse proprii puneti la dispozitie? 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

  



 

 

       

 

 

DECLARATIE APARTENENTA GRUP TINTA ÎN CADRUL PROIECTULUI 

,, ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT -106826 

 

Subsemnata/ul …………………………..…………………..……, având CNP………………………………………. şi CI/BI 

cu seria ……….. nr ..…………….. domiciliat/ă în ……..………………..………………………………. declar pe 

propria răspundere că sunt: 

- persoana fizica (șomer, persoana inactiva, persoana care are un loc de muncă și înființează o afacere 

în scopul creării de noi locuri de muncă) si îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  

a. intenționeaz să înființez o afacere nonagricolă în mediul urban;  

b. am peste 18 ani si doresc sa initieze o activitate independenta; 

c. am studii gimnaziale finalizate în Romania; 

d. am cetatenie romana si domiciliul stabil în Romania, în regiunea Nord-Est, rural sau urban; 

e. imi exprim intentia de a ma inscrie in grupul tinta si de a participa la activitatiile proiectului, prin 

completarea documentatiei specifice - FORMULAR INITIAL DE INTENTIE. 

 

 

 

 

 Data…………………..             Semnătura cursant ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Completată şi semnată în faţa noastră, 

  

Nume si prenume:  

 

Semnătura …………............... 

 


