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 ” A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranta, Ambitie”
Contract: POCU/89/3/7/107667

FORMULAR INIȚIAL DE INTENȚIE PRIVIND SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI
,,A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranta, Ambitie– 107667,,

NUME.............................................................. PRENUME....................................................
CNP............................................... Adresa........................................................................................
Email............................................................. Telefon.................................................
1. În ce categorie de vârstă vă încadrați? Precizați vârsta.

󠅐18-24 ani

󠅐60 -

65 ani

󠅐25-59 ani
2. Gen:

󠅐Feminin

󠅐Masculin

3. Domiciliul dumneavoastră este în:
Localitatea: ........................................

Numărul: ......................................

Strada: ................................................

Județul:………………………………………

4. Aveți reședința sau domiciliul în mediul:

󠅐Urban

󠅐Rural

5. În ce regiune aveți domiciliul sau reşedința?

󠅐Centru

󠅐Nord-Est

󠅐Nord-Vest

󠅐Sud-Est

6. Aveți cetățenie română?

󠅐Da

󠅐Nu

7. Care este situația dumneavoastră școlară?

󠅐Medii
8. Ați finalizat studiile gimnaziale în România?

󠅐Superioare

󠅐Da

󠅐Nu

9. Care este situația dumneavoastră profesională?

󠅐Salariat

󠅐Persoana fizica autorizata

󠅐Independent

󠅐Șomer

󠅐Persoana inactiva

󠅐Student

10. Doriți să înființați o afacere nonagricolă în mediul urban?

󠅐Da

󠅐Nu

11. Ați locuit în ultimele 12 luni în străinătate? Dacă da specificați unde?

󠅐Da
󠅐Nu
12. Aveți experiență în antreprenoriat în străinătate?

󠅐Da

󠅐Nu

13. Aveți studii de specialitate în domeniul în care doriți să vă înființați afacerea?

󠅐Da

󠅐Nu

14. În ce domeniu doriți să înființați afacerea?

...................................................................................................
15. Sunteți interesați să participați la un curs de formare antreprenorială?

󠅐Da

󠅐Nu

16. Aveți nevoie de consiliere și mediere pentru înființarea unei afaceri?

󠅐Da

󠅐Nu

17. Sunteți dispus să angajați minim două persoane în cadrul afacerii?

󠅐Da

󠅐Nu

18. Doriți să faceți parte dintr-un proiect de dezvoltare regională?

󠅐Da

󠅐Nu

19. Aveti rude, prieteni, cunostinte care considerati ca ar fi interesate de acest proiect?

󠅐Da󠅐

󠅐Nu

Daca da, rugam indicati Nume, Prenume, date contact
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
20. Daca doriti sa adaugati informatii care nu au fost cuprinse in intrebarile de mai sus?

󠅐Da󠅐

󠅐Nu

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

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

_________________________________
semnatura

