
 
 

 

 
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
Subsemnatul/a___________________________________________________________________________________________, 
domiciliat/ă în județul Tulcea / Constanța, Localitatea ____________________________________, strada 
_____________________________________, nr._______, bl. _____, etaj ____, ap. ___,  telefon mobil 
________________________________, email - ____________________________________, prin prezenta îmi exprim dorința de 
a participa la activitățile desfășurate în cadrul proiectului “Mediul Rural – viitor antreprenorial”, POCU/879/4/16/146510 

De asemenea, declar pe propria răspundere că: 

• am fost informat(ă) privind condițiile de candidatură și de desfășurare a proiectului „Mediul Rural – Viitor Antreprenorial”, 
POCU/879/4/16/146510 și, în eventualitatea în care voi fi selectat/ă să particip, mă angajez să respect toate cerințele 
programului, să particip la toate activitățile care îmi revin și să întocmesc toate documentele solicitate de către expertul 
informare și consiliere antreprenorială din cadrul proiectului. 

• nu am mai beneficiat de măsuri similare, cofinanțate din fonduri nerambursabile, nu am mai făcut parte din grup țintă 
pentru măsuri similare, cofinanțate din fonduri europene  

Povestește despre ideea  ta de afaceri 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

Care este domeniul de activitate al viitoarei tale afaceri ? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Unde vei desfășura activitatea? 
a. Mediul rural  (Localitatea)____________________________           b. Mediul urban (Localitatea)____________________                      

	

Întreprinderea socială nou înființată de tine, va contribui la crearea de noi locuri de muncă și la dezvoltarea serviciilor locale.  
           (încercuiește răspunsul corect) 

 
a. Mai puțin de 2 persoane                      b. 2 persoane din care 1 tânăr NEETs           c. 3 persoane din care 1 tânăr NEETs    

d. 4 persoane din care 2 tineri NEETs    e.  5  persoane din care 3 tineri NEETs         f. peste 5 persoane din care 3 tineri NEETs 

 
Care este misiunea socială a Întreprinderii Sociale pe care îți dorești să o înființezi? 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
DETAȘAȚI 

LINIA DE CAPSARE ÎN PLIANT 

 



 
 

 
 

Care este misiunea socială a Întreprinderii Sociale pe care îți dorești să o înființezi? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

Cum îți propui să ajungi la potențialii clienți: (încercuiește răspunsul tău) 

a. Online     b. Direct la punctul de lucru   c. Prin intermediari 

Încercuiește literele care corespund principiilor economiei sociale  

a. prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului; 
b. solidaritate şi responsabilitate colectivă; 
c. convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi; 
d. control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate; 
e. caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale; 
f. personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice; 
g. alocarea celei mai mari părţi a profitului / excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general,  
ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor. 
 
Prin ce acțiuni vei contribui la non – discriminare/ inovare socială/ sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon? 

1. non – discriminare: _________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

2. inovare socială: ____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

3. sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon: ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

Prin ce acțiuni vei digitaliza afacerea? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

Ce sumă îți este necesară să demarezi afacerea? (încercuiește răspunsul tău) 
 

a.  sub 40 000 euro         b. între 40 000 și 60 000 euro          c. între 60 000 și 80 000 euro          d. între 80 000 și 100 000 euro 

Cum apreciezi următoarea afirmație: „Tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional 
sau de formare pot deveni o resursă umană valoroasă.” (încercuiește răspunsul tău) 

a. Nu sunt de acord cu aceasta afirmație                                 b. aceasta afirmație mi se potrivește în totalitate 

c.   Nu știu ce să zic, nu am o părere referitor la asta 

Semnătura	________________________																									Data	________________________	

o am fost informat cu privire la Politica GDPR privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe care am citit-o în 
broșura din cadrul proiectului “Mediul rural – viitor antreprenorial” și înțeleg că fără această prelucrare, nu pot 
participa în acest proiect. 

o îmi exprim consimțământul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal furnizate  în cadrul 
proiectului “Mediul rural – viitor antreprenorial” și înteleg că fără consimțământul meu, aceste date nu pot fi 
prelucrate și nu pot participa în acest proiect. 
 

																											Semnătura,	________________________				 	 Data_____/	______/__________	

    Vă rugăm detașați și expediați acest formular pe adresa: Asociația Mâini Întinse,  strada Balizei nr 54, 
Municipiul Tulcea, Județul Tulcea sau în format digital pe adresa de e-mail: office@maini-intinse.ro 
                         

 


