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Anexa 1  

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 4 - „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei ”  
OS  4.16 - Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-
omanieră auto-sustenabilă  
Titlul proiectului: “NESES-”Start-up social Nord Est!" – antreprenoriat social sustenabil în regiunea 
Nord-Est"  
Contract POCU/449/4/16/ 128520 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE  

 
1. Date de contact:   

Nume, prenume.................................. 
Adresa domiciliu............................................................ 
Locul de reședință....................................................... 
Telefon....................................................Adresa de e-mail.............................................. 

2. Zonă:             Urban □   Rural  □ 

3. Localizare geografică:  
Regiune: ……………………………………….. 
Județ:  …………………………Unitate teritorial administrativă: ………………. 

4. Gen:   Masculin □             Feminin □ 

5. Vârsta:  
                Persoană cu vârsta cuprinsă între 18 si 24 ani      □ 
                Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani      □ 
                Persoană cu vârsta cuprinsă între 54-65 de ani    □ 

6. Statutul pe piața muncii:  
Angajat                            □ 
            Angajat pe cont propriu   □ 
            Șomer                               □ 
            Șomer de lungă durată     □ 
            Persoană inactivă             □ 
            Altele                               □ 
        7. Dețineți certificate ANC în unul din următoarele cursuri?  

              □ Antreprenor în economia socială , cod COR 112032 
              □ Manager de întreprindere socială, cod COR 112036 
              □ Nu dețin 
 



 

 

16 

 
 
       8. Disponibilitate de participare la cursuri de antreprenoriat social? 

                 □  DA             □  NU 

       9. Doriți să începeți o afacere socială pe cont propriu? 

                 □  DA             □  NU 

      10. Nivel de educație:  
             Studii gimnaziale      □ 
             Studii liceale             □ 
             Studii postliceale      □ 
             Studii superioare       □ 
        11. 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,               

 
 

 
 
 
 


