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 CHESTIONAR  PRIVIND IDENTIFICAREA GRUPULUI TINTA 

Cod SMIS proiect: 128185 

Axă prioritară: AP4.- Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Titlu proiect:  START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ 

OIR/OI responsabil: OIR REGIUNEA NORD-EST 

 

Pentru a participa în acest proiect trebuie să îndepliniți următoarele condiții: 

• la data intrării în proiect trebuie să aveți domiciliul sau reședința într-unul 

dintre județele regiunilor Sud-Est (Buzau), Nord-Est (Iasi, Suceava, Neamt, 

Botosani, Vaslui, Bacau), (Sud-Muntenia (Arges, Calarasi, Giurgiu, Dambovița, 

Ialomita si Prahova) si Centru (Brasov); 

• sa prezinte toate documentele de inscriere aferente dosarului de candidatura; 

• să aveți intenția de a deschide o societate comerciala mediul urban sau rural 

al regiunilor Sud-Est (Buzau), Nord-Est (Iasi, Suceava, Neamt, Botosani, Vaslui, 

Bacau), Sud-Muntenia (Arges, Calarasi, Giurgiu, Dambovița, Ialomita si Prahova) si 

Centru (Brasov); 

• să nu faceti parte din categoria tinerilor care nu urmeaza nicio forma de 

invatamant si nu au loc de munca si au varsta intre 16 si 24 ani; 

• sa participati la activitatea de formare antreprenoriala specifica sectorului 

economiei sociale; 

• aveti pregatirea generala minima (liceul) pentru inscrierea la programul de 

formare antreprenoriala  

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta dezvoltarea pe o perioada de 36 de luni a unui 
pachet complex de masuri ce faciliteaza cresterea accesului unui numar de 105 persoane din regiunile de 
dezvoltare Sud-Muntenia- 39 persoane,Centru-16 persoane,  Sud-Est-25 persoane  si Nord-Est – 25 
persoane la servicii de formare antreprenoriala specifica, activitati de sprijin si consiliere in domeniul 
antreprenoriatului, in vederea asigurarii premiselor infiintarii, consolidarii si dezvoltarii intr-o maniera 
sustenabila a 21 de intreprinderi sociale. 
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I. ÎNTREBĂRI  
 

1.  Ați dezvoltat o afacere pe cont propriu sau ați colaborat la dezvoltarea unei afaceri?  
 DA (în ce domeniu și pe ce perioadă) 
 NU  

 
2. Ați participat la un program de formare antreprenorială în ocupația „ Antreprenor in economie 

socială”? 
 DA 
 NU 

 
3. Tânărul NEET este definit ca fiind acel tânăr cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani care nu are 

loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare 
profesională și este înregistrat în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă: 

 Fac parte din categoria tinerilor NEET 
 Nu fac parte din categoria tinerilor NEET 

 
4. Dacă ați avea la dispoziție o finanțare nerambursabilă, unde v-ar interesa să înființați o 

intreprindere sociala ? In mediul: 
 URBAN 
 RURAL 

 
5. Aveți deja o idee de afacere? Dacă da, descrieți în câteva cuvinte la ce v-ați gândit. 

 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Ce vă motivează să demarați propria afacere?  
 Vreau sa contribui la dezvoltarea comunitatii locale 
 Îmi doresc să fiu independent/ă 
 Îmi doresc venituri suplimentare 
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 Altele_______________________________________________________ 
 

7. Ce este esențial pentru demararea unei afaceri din cele expuse mai jos? 
 O idee  
 Bani  
 Plan de afaceri bine făcut  
 Gândire strategică 
 Pasiunea  
 Altele_______________________________________________________ 

 
8. Aveți experiență în domeniul în care intenționați să vă deschideți afacerea? Dacă da, în ce 

constă această experiență? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
9. Care este problema cheie cu care se confruntă un antreprenor în opinia dumneavoastră? 

 Finanțare  
 Relația cu clienții  
 Lipsa unui produs / serviciu de calitate  
 Contribuții și impozite la bugetul de stat  
 Lipsa competențelor necesare 
 Altele_______________________________________________________ 

 
10. Una dintre activitățile din proiect este organizarea unui program de formare antreprenorială 

specifică. Pentru participarea la competiția planurilor de afaceri în vederea obținerii ajutorului 
de minimis pentru înființarea unei întreprinderi sociale se impune participarea la un astfel de 
program de formare. Intentionati sa urmati acest program de formare? 
 

 DA 
 NU 

11. In cazul in  care planul de afaceri este selectat sunteti de acord sa va  completati 
cunoștințele în domeniul economico-social necesare pentru gestionarea unei afaceri prin 
participarea la cursul ” Specialist în economie socială”? ; 

 DA 
 NU 

 
12. Dacă planul dvs. de afaceri va fi selectat pentru finanțare doriți să participați la un schimb de 

bune practici cu firme relevante ale mediului de afaceri din județul dvs.? 
 DA 
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 NU 

 
 

II. INFORMAŢII PERSONALE: 
Nume________________________________________________________ 
Prenume_____________________________________________________ 
Localitate de domiciliu_________________________________________ 
CNP ________________________________________________________  
Județul: Arges; Brasov; Ialomita; Prahova;  
 
Telefon____________________      E-mail_________________________ 
 
Care este ultima formă de învățământ absolvită? 
   Şcoala profesională                     
   10 Clase 
Studii liceale 
Şcoala postliceală 
Studii universitare 
Studii postuniversitare 
Altele___________________________________________________________ 
Categoria de vârstă: 
16 - 25 ani 
26 - 45 ani 
45 - 64 ani 
peste 64 de ani 
Situația ocupării  
   Persoană inactivă pe piața muncii 
   Persoană șomeră 
  Persoană care are un loc de muncă, dar dorește să înființeze o afacere în scopul creării  
de noi locuri de muncă 
 
Care este ocupația / profesia dvs. actuală? 
____________________________________________________________________ 

Nume, prenume, 
 
____________________________________ 
 
Semnatura,  
 

Nume și Prenume responsabil cu înregistrarea 
participanților 
_______________________________ 
 
 
Semnătura  
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