
 

                                

Titlu proiect: CRESC – Competențe antreprenoriale în economia socială 
Cod proiect: POCU 449/4/16/128122 
Beneficiar: Euzone Consultancy Network srl 
Partener: Consiliul Județean Neamț 
 
 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
la activitățile proiectului 

 

 

1. Prenume și nume: .................................................................. 

 

2. Domiciliu (conform cărții de identitate): 

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

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

 

3. Număr de telefon: ......................................... 

 

4. Adresă de e-mail: .......................................... 

 

5. Vârsta (în ani împliniți): ........... 

 

6. Nivel de studii 

o Studii superioare  

o Studii liceale sau postliceale  

o Studii primare sau gimnaziale  

 

 

 



 

                                

 

7. Statut profesional 

o Angajat (inclusiv persoane fizice autorizate, titular al 
întreprinderilor individuale și membri ai întreprinderilor familiale) 

 

o Liber profesionist (contract drept de autor, contract civil de prestări 
servicii) 

 

o Administrator companie (precizați procent acțiuni deținute): ........  

o Șomer  

o Persoană inactivă pe piața muncii (studenți, persoane casnice, 
pensionari etc.) 

 

o Altă categorie (vă rugăm specificați): .....................................  

 

8. În ce domeniu și ce tip de activitate ați dori să dezvoltați printr-un 
start-up de economie socială / o întreprindere socială (ÎS)?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                

9. Descrieți succint misiunea socială / nevoia socială identificată în cadrul 
domeniului / activității pe care doriți să o dezvoltați prin ÎS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Estimați numărul de locuri de muncă preconizate a fi necesare pentru 
afacerea socială (întreprinderea socială) și bugetul considerat necesar 
pentru dezvoltarea ÎS pe care doriți să o înființați. 

 

Număr locuri de muncă: .............. 

 

Buget necesar estimat (în euro): .................... euro 

 

 

11. În ce localitate (inclusiv județ) intenționați să dezvoltați 
întreprinderea socială? 

 

 

 

 

 



 

                                

 

12. Ați mai beneficiat de cursuri certificate în domeniile de mai jos?  

(vă rugăm să bifați, dacă e cazul) 

o Antreprenor în economie socială, cod COR 112032  

o Manager de întreprindere socială, cod COR 112036  

 

13. În cazul în care nu ați mai beneficiat de cursuri certificate în 
domeniile indicate, vă rugăm să precizați care din cele două cursuri de 
mai jos considerați că v-ar ajuta mai mult în dezvoltarea întreprinderii 
sociale: 

o Antreprenor în economie socială, cod COR 112032  

o Manager de întreprindere socială, cod COR 112036  

 

14. Vă rugăm să precizați ce alte competențe considerați că v-ar fi util să 
le dezvoltați astfel încât să vă ajute pentru înființarea și funcționarea 
unei întreprinderi sociale? 

(precum management general, management financiar, management resurse 
umane, marketing și promovare, relaționare cu clienți, definirea misiunii sociale a 
întreprinderii sociale etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                

Prin completarea acestei cereri declar următoarele: 

o sunt de acord cu prelucrarea datelor personale generale (respectiv numele, 
prenumele, adresa de domiciliu / reședința, telefonul, vârsta, nivelul studiilor, 
statutul profesional) în scopul proiectului, de către organizațiile implicate în 
parteneriatul proiectului, conform legislației aplicabile în vigoare. 

o am luat la cunoștință că, în cazul selectării mele în grupul țintă al proiectului, 
trebuie să particip la activitățile proiectului, precum sesiuni de informare, 
sesiune de curs de dezvoltare a competențelor profesionale (cu durată de 10 
zile), sesiuni tematice de lucru pentru dezvoltarea planului de afaceri (față în 
față și online prin intermediul platformei disponibile la adresa 
www.istartup.ro). 

o am luat la cunoștință că, în cazul selectării planului de afaceri propus de mine 
în cadrul proiectului, voi menține locurile de muncă prevăzute în planul de 
afaceri pentru o perioadă de minim 24 de luni de la data obținerii atestatului de 
întreprindere socială. 

 

Următoarele documente vor fi transmise la adresa de e-mail 
crescistartup.ro@gmail.com, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, 
pentru a fi atașate cererii de înscriere: 

• act identitate (inclusiv certificat de căsătorie, dacă este cazul); 
• diplomă ultimele studii absolvite; 
• document care atestă informațiile precizate la punctul 7 – statut 

profesional. 

 

Vă mulțumim pentru completarea cererii de înscriere! 

NOTĂ: Completarea formularului nu reprezintă automat acceptarea în 
grupul țintă al proiectului. Formularul va fi folosit pentru validarea și 
definitivarea înscrierii în cadrul proiectului. 

 

Data completării:      Semnătura:  

 

 


