PROGRAMUL OPERAŢIONAL 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
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
POCU/82/3/7/105217 Start-up business – o șansă pentru tine și comunitatea ta!

ANEXA 6
Chestionar motivație
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Tutun, Domenii şi Servicii
Conexe – AGROSTAR, în parteneriat cu Asociația Afaceri, Comunități, Oameni din România
(ACOR) implementează proiectul cu titlul „Start-up business – o șansă pentru tine și comunitatea
ta!” POCU/82/3/7/105217.
Informațiile furnizate în prezentul chestionar sunt necesare verificării eligibilității
dumneavoastră pentru a putea fi înscris în grupul țintă al proiectului, care este format din șomeri,
persoane inactive și persoane care au un loc de muncă, care doresc să înființeze o afacere în mediul
urban din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.
Datele furnizate de persoanele din grupul țintă al proiectului vor fi tratate confidenţial de
către Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Tutun, Domenii şi Servicii
Conexe – Agrostar, în calitate de beneficiar al proiectului „Start-up business – o șansă pentru tine
și comunitatea ta!”, în scopul implementării activităţilor specifice proiectului, în conformitate cu
prevederile Legii 129 din 15 iunie 2018 și a intrării în vigoare la data de 25.05.2018 a
Regulamentului (UE) nr.2016/679 din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
(prescurtat GDPR), care reglementează folosirea datelor cu caracter personal pentru persoanele
fizice.
1. Aveți în vedere demararea unei afaceri pe cont propriu?
□ Da

□ Nu

2. Familia sau rudele dvs. dețin în prezent sau au avut propria afacere?
□ Da

□ Nu

Dacă DA, ați lucrat în cadrul acelei afaceri?
□ Da

□ Nu

3. Câți din oamenii pe care îi cunoasteți personal, au propria afacere?
__________________________________________________________________________
4. Aveți deja o idee de afacere pe care ați dori să o demarați?
□ Da

□ Nu
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Dacă ați bifat Da (vă rugăm să o menționați / detaliați, precizând și codul CAEN aferent
domeniului de activitate)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Cod CAEN: ______________
5. În ce sector economic, din cele identificate în cadrul Strategiei Naționale de Competitivitate 20142020, eligibile în cadrul Programului România Start-Up Plus doriți să demarați afacerea?
□ Turism și ecoturism

□ Textile și pielărie

□ Lemn și mobilă

□ Industrii creative

□ Industria auto și componente

□ Tehnologia informațiilor și comunicațiilor

□ Procesarea alimentelor și a băuturilor

□ Energie și management de mediu

□ Sănătate și produse farmaceutice

□ Altul

□ Biotehnologii
6. Care este, în opinia dumneavoastră, cel mai dificil aspect în deschiderea unei noi afaceri?
□ Identificarea unei idei de afaceri sustenabile;
□ Identificarea surselor de finanțare;
□ Aspectele birocratice cu privire la deschiderea și funcționarea unei afaceri;
□ Promovarea noilor produse/servicii pe piață;
□ Identificarea și menținerea angajaților.
7. Detineți experiența profesională, cunostințe/abilități practice în domeniul în care doriți să derulați
afacerea?
□ Da - detaliați____________________________________________________________________
□ Nu
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8. Ce anume vă determină să deschideți afacerea în acest domeniu?
□ Posibilitatea de a câștiga mai bine;

□ Cerințele pieței;

□ Pasiunea pentru acest domeniu;

□ Cunoașterea temeinică a acestui domeniu;

9. Din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt cele mai importante trei probleme cu care se
confruntă noii antreprenori?
□ Lipsa cunostințelor în domeniul în care se dorește demararea afacerii;
□ Lipsa cunostințelor antreprenoriale;
□ Lipsa resurselor umane specializate;
□ Lipsa unui mentor care să sprijine noul antreprenor în primele luni de activitate;
□ Accesul limitat la finanțare pentru start-up-uri;
□ Lipsa unui serviciu de consultanță și asistență care să sprijine noul antreprenor în primele luni de
activate;
□ Altă problemă___________________________________________________________________
10.

Dețineți cunostințele necesare pentru scrierea unui plan de afaceri?
□ Da

11.

Aveți cunostințe de marketing și/sau vânzări?
□ Da

12.

□ Nu

□ Nu

Care este cea mai potrivită formă de organizare a unei afaceri pentru un antreprenor?

□ Întreprindere individuală (II)
□ Asociație familială (AF)
□ Societate pe acțiuni (SA)

□ Societate comercială cu răspundere limitată (SRL)
□ Persoană fizică autorizată (PFA)

13. Care este statutul dumneavoastră pe piața muncii?
□ Angajat
□ Persoana inactivă:

□ Șomer
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Persoană inactivă (elev, student);
Persoană casnică;
Întreținut/ă de alte persoane;
Întreținut/ă de stat sau de alte organizații private.
Alt statut_________________________________________________________________________
14. Care este nivelul studiilor dumneavoastră?
□ Studii minim obligatorii;

□ Școală profesională;

□ Studii medii - liceu;

□ Studii postliceale;

□ Studii universitare - licenta;

□ Studii postuniversitare – masterat;

15.

În ce categorie de vârstă vă încadrați?

□ 18-24 ani;

□ 25-35 ani;

□ 46-55 ani;

□ Peste 55 ani.

16.

□ Doctorat.

□ 36-45 ani;

Ați beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani?
□ Da

□ Nu

17.
Ați mai participat la activități similare în cadrul vreunui proiect cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 sau
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 ? (prin activități similare se înțelege: depunerea,
selectarea, finanțarea și implementarea unui plan de afaceri pe aceeași activitate / cod CAEN cu
care intenționați să participați la concursul de planuri de afaceri din cadrul acestui proiect)?
□ Da

□ Nu

18. Sunteți înscris/ă sau faceți parte din grupul țintă al unui alt proiect finanțat prin POCU Axa
prioritară 3, Obiectiv specific 3.7 “Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil
nonagricol din zona urbană”?
□ Da

□ Nu
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Nume și prenume:__________________________________________

Localitate de domiciliu:________________________________________
Județul de reședință:
□ Brăila;

□ Buzău;

□ Galați;

□ Constanța;

□Tulcea;

□ Vrancea.

Telefon:__________________

E-mail____________________

Data
____________________________

Semnătura
__________________________________

