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Anexa 2 
 

Chestionar inițial 
 

1. Date personale: 

Nume:  

Prenume:  

Adresă domiciliu:  

Locul de reședință:  

Telefon:  

E-mail:  

 
2. Data înregistrării:  ___/___/_______ 

 
3. CNP:  

             

4. Gen: 
 F 
 M 
5. Interval de vârstă: 
 Persoană cu vârsta sub 25 ani 
 Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 si 54 ani 
 Persoană cu vârsta peste 54 ani 

 
6. Ultima școală absolvită 

__________________________________________________________________ 
 
7. Statut pe piață muncii:  
 Angajat  
 Angajat pe cont propriu 
 Șomer  
 Șomer de lungă durata 
 Persoana inactivă 
 Altă categorie 
____________________________________________________________________ 
 
8. In ce domeniu desfășurati sau v-ati desfășurat până acum activitatea: 
____________________________________________________________________ 
 
9. Ati inițiat până acum o afacere sau sunteți implicat într-o afacere, dacă DA 

care este procentul deținut din afacere? 
____________________________________________________________________ 
 
10. Sunteți interesat de înființarea unei întreprinderi sociale și dacă DA, aceasta 

se dorește a fi în mediul urban sau rural? 
 Urban 
 Rural 
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 Nu sunt interesat 
 
11. Dacă ați înființa o întreprindere socială ce formă de organizare ați prefera? 
 Societate cooperativă de gradul I 
 Cooperativă de credit 
 Asociație sau fundație 
 Casă de ajutor reciproc a salariaților 
 Casă de ajutor reciproc a pensionarilor 
 Societate agricolă 
 Altă categorie 
____________________________________________________________________ 
 
12. Scurtă descriere a ideii de proiect:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
(Exemplu.: domeniul de activitate, misiunea socială, număr angajați etc.)  
 
13. Care ar fi estimarea fondurilor necesare pentru demararea și menținerea 

sustenabilității întreprinderii sociale? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
14. Ați participat sau nu în ultimii 5 ani la cursuri de formare antreprenorială 

finanțate din fonduri europene sau publice?  
 Da 
 Nu 
 
 
Semnatură participant, Semnatură Expert grup țintă,  
_____________________________        ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la 
utilizarea și prelucrarea datelor personale. 
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU, 
 nu sunt prelucrate în niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare 
individuală și nu sunt comunicate către niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile 
publice, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

 


