
 
 
 
 
 

 
             

     

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
I. CERERE DE INSCRIERE: 
Subsemnatul/a___________________________________________________, având vârsta de ______ ani, cu domiciliul / 
reședinţa în judeţul Tulcea / Constanţa/ Galaţi, Localitatea ________________________________________, Comuna 
______________________________,   Strada _____________________________________, nr._______, bl. _____, etaj ____, 
ap. ___,  telefon ________________________________, e-mail: ________________________@________________, prin 
prezenta îmi exprim dorinţa de a participa la activităţile desfășurate în cadrul proiectului “Antreprenoriat cu IMPACT 
Social!”, POCU/879/4/16/148875. 
 
De asemenea, declar pe propria răspundere că: 

• am fost informat(ă) privind condiţiile de candidatură, eligibilitate si de desfășurare a proiectului „Antreprenoriat cu 
IMPACT Social”, POCU/879/4/16/148875 și, în eventualitatea în care voi fi selectat/ă să particip, mă angajez să respect 
toate cerinţele programului, să particip la toate activităţile 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, cofinanţate din fonduri nerambursabile, nu am mai făcut și nu fac parte din grup 
ţintă pentru măsuri similare, cofinanţate din fonduri europene, am studiile minime necesare pentru a beneficia de proiect. 

II. DESCRIEREA AFACERII SOCIALE: 
Completează spaţiile goale și/sau încercuiește varianta/variantele potrivite ideii tale de afaceri: 
 

Întreprinderea Socială pe care îmi doresc să o înfiinţez își va desfășura activitatea în mediul rural/ urban, mai exact 

în Localitatea ___________________, din Judeţul __________________. Pentru a presta servicii/ lucrări / produse  îmi 

propun să angajez mai puţin de 2 persoane / 2 persoane din care 1 tânăr NEETs / 3 persoane din care 1 tânăr NEETs / 4 

persoane din care 2 tineri NEETs /5 persoane din care 3 tineri NEETs / peste 5 persoane din care 3 tineri NEETs.  

Îmi propun sa utilizez finanţarea in valoare de sub 40 000 euro / între 40 000- 60 000 euro / între 60 000- 80 000 

euro /între 80 000 - 100 000 euro pentru a achiziţiona echipamente noi / echipamente second – hand / utilaje / mobilier / 

echipamente IT / autoturisme / materiale de promovare și informare și pentru a achita cheltuieli lunare cu angajaţii / chiriile 

/ utilităţile / serviciile de contabilitate / alte cheltuieli __________________________________________________________.  

Consider că digitizarea afacerii este un aspect deosebit de important/ important/ neimportant, care poate/ nu 

poate oferi avantaje faţă de competitori. De aceea, dacă obţin finanţarea voi / nu voi investi și în digitizarea afacerii. 

După finalizarea implementării proiectului, respectiv în al doilea an de activitate, consider că afacerea va genera 

venituri de _______________ lei/euro prin vânzarea  serviciilor / produselor / lucrărilor, după cum urmează: 



 
 
 
 
 

 
             

     

 

Nr. 
Crt. 

Produs/Serviciu/Lucrare  U.M. Cantitate 
vândută în 
anul 2 

Preţ 
unitar 
(lei) 

Preţ 
unitar la 
competi-
tori 

Valoare 
totală a 
vânzarilor 
în anul 2 
(lei) 

Cheltuieli 
cu 
materia 
primă 
(lei/U.M.) 

Vânzare/ distributie 

1.        online (livrare curier) / la 
punctul de lucru/ prin 
intermediari / altă variantă 

2.        online (livrare curier) / la 
punctul de lucru/ prin 
intermediari / altă variantă 

3.        online (livrare curier) / la 
punctul de lucru/ prin 
intermediari / altă variantă 

 

Îmi doresc/ nu îmi doresc ca afacerea să acorde prioritate individului și obiectivelor sociale faţă de creșterea 
profitului și cred / nu cred că afacerea trebuie să prezinte solidaritate și responsabilitate colectivă, creșterea profitabilităţii 
fiind /nefiind principiul de baza al acesteia. Totodată, mă voi asigura ca cea mai mare parte a profitului/ excedentului financiar 
să fie utilizată pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial 
al membrilor / economic al asociaţilor și al afacerii. Prin urmare, afacerea va dezvolta și urmări o misiune socială / misiune 
economică. Afacerea pe care doresc să o înfiinţez va contribui/ nu va contribui la sprijinirea tranziţiei către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon prin acţiuni precum: ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________. 

Totodată, afacerea va respecta/ nu va respecta principiile egalităţii de șanse și nediscriminarea și va desfășura / nu 
va desfășura acţiuni specifice inovării sociale sau în vederea promovării acestui principiu precum: _______________________ 
_______________________________________________________________________________________________________. 
 
 
Semnătura, ________________________                Data_____/ ______/___________ 

 
       am fost informat cu privire la Politica GDPR privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe care am citit-o în Broșura din cadrul 

             Proiectului “Antreprenoriat cu IMPACT Social!” și înţeleg că fără această prelucrare nu pot participa în acest proiect. 
 

       îmi exprim consimţământul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal furnizate în cadrul Proiectului   
             “Antreprenoriat cu IMPACT Social!” și înţeleg că fără consimţământul meu aceste date nu pot fi prelucrate și nu pot participa în  
             acest proiect 

 
Semnătura, ________________________                                  Data_____/ ______/___________ 


