
 
 

 

 
FORMULAR DE INTENȚIE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN PROIECTUL 

”CENTRUL DE RESURSE PENTRU ANTREPRENORI ȘI AFACERI DURABILE” 
 

TE-AI GÂNDIT / AI VISAT VREODATĂ SĂ FII PROPRIUL TĂU ANGAJATOR / SĂ AI PROPRIA 
TA AFACERE? 

EȘTI SERIOS ȘI DEDICAT PLANURILOR TALE? 
ACUM E MOMENTUL SĂ ACȚIONEZI! 

LET’S START-UP! 
 
Dacă îndeplinești următoarele criterii de eligibilitate: 

- ai vârsta cuprinsă între 18 – 64 de ani 
- ai cetățenie română si domiciliul stabil sau reședinta în Romania, Regiunea S-V 

Oltenia ( județele Olt, Dolj, Valcea, Gorj, Mehedinti) 
- faci parte din următoarele categorii:  

o șomer  
o persoană inactivă (student, casnică)  
o salariat  
o desfășori o activitate independentă (personă fizică autorizată, titular de 

întreprindere individuală, membru al întreprinderii familiale) 
- NU faci parte din categoria tinerilor NEETs (adica persoane cu vârsta cuprinsă între 

16 – 24 de ani care nu frecventează nici o formă de învățământ și care nu au loc de 
muncă), 

atunci  fă primul pas pentru obținerea unei finanțări și astfel către implinirea visurilor / 
planurilor tale antreprenoriale,  fă-ți cunoscută intenția de a participa la activitatile 
proiectului completand acest  chestionar .  
 

1. Nume:______________________________ 

2. Prenume:____________________________ 
 
 
 

3. Vârsta în ani împliniți: 
1. Sub 16 ani 
2. Între 16 – 24 ani 
3. Între 25 – 35 ani 
4. Între 36 – 64 ani 



 
 

 

5. Peste 64 ani 
4. Ultimele studii absolvite: 

1. Școala gimnazială 
2. 10 clase 
3. Școala profesională 
4. Liceu 
5. Studii superioare – ciclul licență 
6. Studii superioare – ciclul master 
7. Doctorat 
8. Studii postuniversitare 
9. Alta. Care?________________________________ 

 
5. În ce județ aveți domiciliul stabil/reședința, conform datelor din documentele personale 

(carte de identitate)? 
1. Dolj 
2. Gorj 
3. Mehedinți 
4. Olt 
5. Vâlcea 

 
6. Care este statutul dvs. pe piața muncii: 

1. Angajat 
2. Acționar într-o firmă/PFA 
3. Somer 
4. Persoana inactivă 
5. Student/Masterand 
6. Alta. Care?________________________ 

 
 
 
 
 

7. În ce măsură considerați că dețineți cunoștințe din domeniul antreprenorial? 

a. În foarte 
mare măsură 

b. În mare 
măsură 

c. Într-o oarecare 
măsură 

d. În mică 
măsură 

e. În foarte mică 
măsură 

 



 
 

 

8. Până în prezent, ați mai facut vreun demers de inființare a unei firme sau ați fost 
actionar/administrator intr-o firmă? 

1. Da      2. Nu 
9. Referitor la ideea dvs. de afacere, în ce domeniu de activitate ați încadra-o? 

1.Producție  9. Artă/cultură 
2. Comerț cu ridicata si amanuntul 10. Meșteșuguri 
3. Prestari servicii 11. Educație 
4. Industrie 12. Depozitare, transport, logistică 
5. IT&C 13. Eficienta energetica (biomasa, panouri 

solare etc) 
6. Consultanță/Financiar 14. Construcții 
7. Sănătate 15. Altul. Care?................................ 
8. Social  

 
10.  Va rugam descrieți în câteva  rânduri  de ce doriți să  demarați o afacere  și ce v-a 
motivat în alegerea domeniului de activitate al afacerii pe care doriți să o înființați. Enumerați 
cel puțin 2 motive pentru care vreți să deveniți antreprenor. 

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

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

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

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

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

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

.................................... 
 
11. In ce județ intenționați să demarați afacerea? 

1. Dolj 
2. Gorj 
3. Mehedinți 
4. Olt 
5. Vâlcea 

12. Unde doriți să fie localizată afacerea, în mediul.....? 
1. Urban 
2. Rural  

 
13. Dacă sunteti selectat să participați în cadrul proiectului „Centru de Resurse pentru 

Antreprenoriat si Afaceri Durabile”, care sunt asteptările dvs. din partea Programului 



 
 

 

pentru a demara ideea de afacere ( descrieți în câteva rânduri ce anume vă așteptați să 
primiți ca și suport/informații/îndrumare/consultanță pentru a lua decizia de a înființa o 
afacere, de a o finanța și de a o menține)? 

Pentru a va putea contacta, vă rugam completati datele dvs. de contact 
14. Telefon (va rugam sa completati cu atentie numarul de telefon pentru a putea sa intram in 

comunicare cu dvs. In masura in care este posibil, este de preferat, sa ne puneti la dispozitie 
un numar de telefon mobil) 
 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
........................................................................................................ 
 
 

15. Adresă de e-mail (va rugam sa completati cu atentie adresa dvs. de e-mail. Numai cu ajutorul 
unei adrese valide vom putea sa intram in comunicare cu dvs. Va rugam sa ne puneti la 
dispozitie adresa de e-mail cel mai des utilizata pentru a va asigura ca veti observa in timp 
util mesajele noastre). 

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

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

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

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



 
 

 

 
FORMULAR DE ÎNSCRIERE GRUP ȚINTĂ 

 
1. Nume:______________________________ 

2. Prenume:____________________________ 

3. Vârsta în ani împliniți: 
1. Sub 16 ani 
2. Între 16 – 24 ani 
3. Între 25 – 35 ani 
4. Între 36 – 64 ani 
5. Peste 64 ani 

4. Ultima școală absolvită: 
1. Școala gimnazială 
2. 10 clase 
3. Școala profesională 
4. Liceu 
5. Studii superioare – ciclul licență 
6. Studii superioare – ciclul master 
7. Doctorat 
8. Studii postuniversitare 
9. Alta. Care?________________________________ 

 
5. Domiciliul stabil/reședința, conform datelor din documentele personale (carte de 

identitate)? 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
............... 

  



 
 

 

 
6. Statutul dvs. pe piața muncii: 
1. Angajat 
2. Acționar într-o firmă/PFA 
3. Somer 
4. Persoana inactivă 
5. Student/Masterand 
6. Alta. Care?_________________________________________________ 

 
7. Descrieți pe scurt domeniul în care doriți să vă deschideți o afacere? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 

8. În ce localitate  intenționați să vă deschideți o afacere? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Ați mai participat la cursuri de instruire menite să vă îmbunătățească cunoștințele și 
abilitățile antreprenoriale? 

1.Da      2. Nu 
 

10. Având în vedere perioada de desfăşurare a training-ului, vă rugăm să indicați cel mai 
convenabil moment al săptămânii și intervalul orar în care puteți participa la 
programul de formare: 
 
 Luni - Vineri  
 în timpul zilelor libere 
 pentru mine nu contează 
 
 10.00-16.00 
 16.00 -20.00 
 17.00-21.00 
 



 
 

 

11. Având în vedere perioada de desfăşurare a training-ului, vă rugăm să indicați cea mai 
convenabilă locație în care puteți participa la programul de formare 
 
 Slatina 
 Craiova 
 Târgu Jiu 
 Râmnicu Vâlcea 
 Drobeta Turnu Severin 
 Altă locație, specificați care …………………………………………………………………… 
 

12.  Ce informații doriți să aveți la dispoziție înainte de training?  
           (Observație: puteți alege mai multe răspunsuri) 

 Programul training-ului și un rezumat al subiectelor ce vor fi dezbătute în cadrul 
său 
 Informații despre lectori 
 Informații despre metodele de predare 
 Informații despre ceilalți participanți din cadrul training-ului 
 Oportunitatea de a putea pune întrebări lectorilor 
 Nu am nevoie de informații prealabile 
 Altele, specificați care (text liber)  

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

.................................................................................................. 
13. Care sunt metodele preferate de prezentare a informațiilor în cadrul training-ului? 

    (Observație: puteți alege mai multe răspunsuri) 

 Prezentarea clasică 
 Studii de caz / Exerciții practice 
 Discuții libere 
 Joc de roluri 
 Lucrul în echipă pe anumite studii de caz şi teme 
 Demonstrații 
 Nu am nicio preferință, cel mai important lucru este să fie interesant 
 Altele, specificați care(text liber)  
......................................................................................................
................................................................................................ 

 



 
 

 

 
Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect:104124 

Axă prioritară: Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 
Titlu proiect: Centru de Resurse pentru Antreprenori și Afaceri Durabile 

OIR/OI responsabil: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Vest Oltenia 

 

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 

 

  



 
 

 

Secțiunea B. La ieșirea din operațiune   

- dată ieșire din operațiune: 

 

- Situația pe piața forței de muncă: 

 

Angajat 

 

Angajat pe cont propriu 

 

Șomer 

 

 

- Persoană inactivă angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de 
participant 
 

- Persoană care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant 
 

- persoană care dobândește o calificare la încetarea calității de participant 
 

- Persoană care are un loc de muncă la încetarea calității de participant 
 

 - Persoană desfășoară o activitate independentă la încetarea calității de participant 
 

- Persoană defavorizată angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității 
de participant 
 

- Persoană defavorizată angajată implicată în educație/formare la încetarea calității 
de participant 

- Persoană defavorizată angajată în dobândirea unei calificări la încetarea calității de 
participant 



 
 

 

 

- Persoană defavorizată care are un loc de muncă, la încetarea calității de participant 
 

- Persoană defavorizată desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de 
participant 

 

- 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) 

 

 

                Semnătură responsabil cu înregistrarea participanților 

  



 
 

 

Secțiunea C - Statut pe piața muncii la 6 luni de la ieșirea din operațiune  

 

- Persoană care are un loc de muncă  

 

- Persoană care desfășoară o activitate independentă 

 

- Persoană a cărei situație pe piața forței de muncă s-a îmbunătățit 

 

- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă 

 

 - Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care desfășoară o activitate 
independentă  

 

- Persoane dezavantajate care au un loc de muncă 

 

- Persoane dezavantajate care desfășoară o activitate independentă  

 

- Altă situație: ...................................................... 

 

 

 

          Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

 
 



 
 

 

 
  NOTĂ DE INFORMARE  

 Pentru persoanele din grupul țintă 
 
 

          Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina, în calitate de Beneficiar împreună cu Asociația 
de Consultanță și Consiliere Economico Socială Oltenia și Camera de Comerț și Industrie a Județului 
Gorj în calitate de Parteneri, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră  
pentru a putea beneficia de servicii în cadrul proiectului   Centru de Resurse pentru Antreprenori 
și Afaceri Durabile,  nr: POCU/82/3/7/104124,   Cod SMIS 2014+: 104124. Datele vor fi transmise 
Autorității de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman și Organismului 
Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
Regiunea Sud Vest Oltenia. Pe viitor, datele dumneavoastră de contact (nr. de telefon, adresă de 
e-mail, adresa de corespondență) ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră. 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, 
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor 
personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă 
puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina. 
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. 

 
 
 

Subsemnatul(a) 
.................................................................................. , cu domiciliul in  
.................................................................................................. , având 
CNP..............................................., in calitate de grup ţintă în cadrul proiectului 
Centru de Resurse pentru Antreprenori și Afaceri Durabile,  nr: POCU/82/3/7/104124,   
Cod SMIS 2014+: 104124, consimt ca datele mele cu caracter personal să fie utilizate în 
conformitate cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare, de către entitatile legal 
implicate in implementarea proiectului si de catre Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Capital Uman, Organismul Intermediar Regional pentru Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Vest Oltenia şi de catre 
orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra modului de utilizare a finanţării 
nerambursabile. 

 

             Data                                                                                 Semnătura 
 



 
 

 

 
DECLARAŢIE  

privind evitarea dublei finanțări 

 
 
 
 

Subsemnatul/a .......................................................................... , 

legitimat cu CI/BI, seria ........... , nr. ....................... , CNP 

.................................................. declar pe propria răspundere că am / nu am 

participat ca şi grup ţintă  și am/nu am beneficiat de intervenții  într-un  alt proiect  

finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, 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. 

 

  

 

Data,         Semnătura 
 



 
 

 

 
 

 
 

DECLARAŢIE  

privind incompatibilitatea și conflictele de interese 

 
 
 

Subsemnatul/a ………………………………………………….……….............…, legitimat cu CI/BI, seria 

…............., nr.……..........................,CNP …............................................................ 

cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Art. 326 

din Codul penal, declar pe propria răspundere, în calitate de persoană înscrisă în grupul țintă al 

proiectului ”Centru de Resurse pentru Antreprenori și Afaceri Durabile” Contract 

POCU/82/3/7/104124, ca nu sunt angajat al Beneficiarului de proiect – Asociația pentru 

Dezvoltare Durabilă Slatina, Partenerului 1 - Asociația de Consultanță și Consiliere Economico 

Socială Oltenia și Partenerului 2 -Camera de Comerț și Industrie a Județului Gorj și nici în relație 

de șot/soție, rudă sau afin, până la gradul II cu reprezentanții legali și/sau angajații 

Beneficiarului, Partenerului 1 și Partenerului 2. 

 

 

  
 
 

Data        Semnătura  
                  
___________________     _____________________ 

 
 



 
 

 

 

FORMULAR 

PENTRU IDENTIFICAREA EFICIENTĂ A NEVOILOR DE FORMARE 
 

Implicarea în completarea acestui formular ne ajută să oferim  un program de formare  
adecvat nevoilor dumneavoastră   

 
 

INFORMAŢII PERSONALE 
 
1. Nume:______________________________ 

2. Prenume:____________________________ 
3. Vârsta în ani împliniți: 

1. Sub 16 ani 
2. Între 16 – 24 ani 
3. Între 25 – 35 ani 
4. Între 36 – 64 ani 
5. Peste 64 ani 

4. Ultima școală absolvită: 
1. Școala gimnazială 
2. 10 clase 
3. Școala profesională 
4. Liceu 
5. Studii superioare – ciclul licență 
6. Studii superioare – ciclul master 
7. Doctorat 
8. Studii postuniversitare 
9. Alta. Care?________________________________ 

 
5. Domiciliul stabil/reședința, conform datelor din documentele personale (carte de 

identitate)? 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
....................................................................................................... 



 
 

 

 
 

6. Statutul dvs. pe piața muncii: 
 

1. Angajat 
2. Acționar într-o firmă/PFA 
3. Somer 
4. Persoana inactivă 
5. Student/Masterand 

            Alta. Care?________________________________ 
  
7.  Descrieți în câteva cuvinte motivul pentru care doriți să participați în calitate de grup 

țintă la activitățile propuse prin acest proiect.  

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

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

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

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

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

EXPERIENŢE ANTERIOARE ÎN PARTICIPAREA LA PROGRAME DE FORMARE 
PROFESIONALĂ 

 
  
8. Ați  participat în perioada anterioară  la cursuri ? 

DA               NU 
 

9. Daca ați participat  la cursuri vă rugăm să ne enumerați ultimele cursuri la care ați 
participat. 

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

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

10. Cât de utile considerați că au fost cursurile pe care le-ați urmat? Ce v-a plăcut şi ce nu v-
a plăcut la ele? 

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

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

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



 
 

 

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

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

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

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



 
 

 

 

ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTAREA CUNOŞTINŢELOR ÎN DOMENIUL ANTREPRENORIATULUI 
11.  În cadrul acestui proiect se vor desfăşura sesiuni de training menite să dezvolte 

cunoştințele şi competențele  antreprenoriale. Descrieți în câteva cuvinte ce așteptări 
aveți de la aceste cursuri. 

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

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

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

....................................................................................................... 
 
12.  Care dintre următoarele subiecte v-ar plăcea să fie aprofundate în cadrul acestor cursuri? 

1. Planificarea afacerii 
2. Strategia de marketing 
3. Managementul resurselor umane  
4. Legislatie specifica si contabilitate 
5. Elaborarea planului de afaceri  

      Altul, spuneți care:  
..................................................................................... 
.............................................................................................................
...... 
 
13.  Vă rugăm să ne descrieți în câteva cuvinte cum vă imaginați că poate decurge un training 

ideal? (ce metode de învățare preferați - prelegere, studiu de caz, aplicații practice, 
discuții de grup, joc de de roluri etc., ce fel de materiale utiilizate- prezentări power 
point, fişe de lucru, exerciții practice etc; dispozitive tehnice - flipchart, proiector, etc; 
organizare/logistica - unde, sala de curs, catering, etc. ). 

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

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

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

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

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

.............................. 
 
14.  Dacă aveți și alte  propuneri/sugestii pentru organizarea unui program de 

formare  de calitate vă rugăm să ni le spuneți 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................



 
 

 

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

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



 
 

 

 
DECLARAŢIE  

 

Subsemnatul(a) ............................................................ , 

domiciliat(ă) în 

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

. , având CNP......................................................, cunoscând că falsul în 

declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Art. 326 din Codul 

penal, declar pe propria răspundere că statutul meu este : 

 

Angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă  
 Șomeri  

Inactivi  
 

Data,        Semnătura, 
 

 



 
 

 

 
DECLARAŢIE  

 

Subsemnatul(a) ......................................................................, 

domiciliat(ă) în 

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

.., având CNP....................................................., declar pe propria răspundere că 

în cazul în care voi selectat în grupul grupul țintă al proiectului ”Centru de Resurse 

pentru Antreprenori și Afaceri Durabile” Contract POCU/82/3/7/104124 voi participa la  

cursurile de competențe antreprenoriale organizate în proiect și în cazul în care planul 

meu de afaceri va fi selectat pentru finanțare voi participa la stagiile de practică și 

programul de consultanță și mentorat. 

 

 
Data,        Semnătura, 
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