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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

OS: 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă 

Titlul proiectului: „Solidaritate și responsabilitate socială” 
Contract: POCU/449/4/16/127525 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

I. Date de identificare și contact

Subsemnatul/a ________________________________________________________ născut/ă
la data de ______________, domiciliat/ă în localitatea ______________________________, 
str.______________________________ nr. ___ bl. ___, sc. ____, ap. ___, județul _______________, 
posesor/oare al/a actului de identitate _______ seria _____ nr. _____________________, act 
eliberat de către _____________________________, la data de ______________, cod numeric 
personal (CNP) ____________________________, doresc să fiu selectat și înscris în proiectul 
„Solidaritate și responsabilitate socială”, POCU/449/4/16/127525. 

Pentru aceasta, sunt disponibil pentru a fi contactat de către membrii echipei de proiect: 

Telefonic la nr. _________________________________________ 

Pe WhatsApp la nr. ______________________________________ 

Pe Email la _____________________________________________ 

Altă variantă ___________________________________________ 

II. Interviu de selectare
(Informațiile oferite în această secțiune pot fi și vor fi utilizate ca și criteriu de departajare în cadrul procedurii de selecție.

Iți recomandăm să tratezi cu maxim interes completarea întrebărilor următoare.) 

▪ Ocupația actuală ________________________________________

▪ Descrierea ideii de afaceri
(descrieți pe scurt ideea de afacere pe care ați dori să o implementați)
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3 

▪ Forma de organizarea preferată

ONG 

Cooperativă 

Societăți agricole 

Orice alte categorii de persoane juridice. Menționați ________________________________ 

▪ Afacerea socială se va înființa în:

Mediul urban    Mediul rural 

▪ Avantajele competitive față de competiție
(Descrieți minim 3 avantaje pe care le are ideea dvs. de afaceri față de concurență)

▪ Misiunea socială:
(Descrieți cum va contribui activitatea afacerii la dezvoltarea socială a comunității unde se va desfășura)

▪ Grupul vulnerabil avut în vedere pentru a fi sprijinit:
(Descrieți grupul vulnerabil care va beneficia de pe urma creării afacerii, precum și beneficiile pe care acesta le va avea urmare afacerii dvs.)

▪ Caracterul inovativ al afacerii:
(Descrieți în ce constă caracterul inovativ al afaceri și efectele utilizării soluției inovative)
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▪ Domeniul de dezvoltare (clasic sau de specializare inteligență):
(Descrieți în ce domeniu vă veți înființa afacerea. Menționați pe scurt ce activități veți dezvolta pentru atingerea obiectului de activitate al
afacerii sociale)

▪ Motivația pentru participarea în cadrul proiectului și demararea unei afaceri:
(Motivați in maxim 250 de cuvinte, de ce doriți să participați in cadrul proiectului) 

▪ În eventualitatea în care voi fi selectat în cadrul programului de formare antreprenorială, pe

lângă cursul de “Dezvoltare competențe antreprenoriale” doresc să particip si la cursul de:
(Notați ordinea preferințelor pentru participarea la următoarele cursuri complementare: cu 1 prima opțiune și cu 2, cea de-a doua. În

funcție de ordinea opțiunilor, veți fi repartizat la unul sau celălalt curs) 

“Expert accesare fonduri” 

„Manager inovare” 

Subsemnatul, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform 

prevederilor Articolului 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că datele completate 

în prezentul formular corespund cu realitatea. 

Data _______________________   Semnătura _______________________ 

Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2016/679 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date precum și 

prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor 

electronice. 
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