FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: “Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Obiectiv specific: “Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a
funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”
Titlul proiectului: Afaceri de bine
Contract POCU/449/4/16 - cod SMIS 127078

CHESTIONAR DE INSCRIERE
Asociat 1
Nume si Prenume, varsta
Asociat 2
Nume si Prenume, varsta
Asociat 3
Nume si Prenume, varsta
Asociat 4
Nume si Prenume, varsta
Asociat 5
Nume si Prenume, varsta
1. Care este forma juridică de drept privat pe care intenţionaţi să o atestaţi ca
întreprindere socială
Societate cooperativă de gradul I (societate cooperativă meșteșugărească)
Cooperativă de credit
Asociaţie
Fundaţie
Casă de ajutor reciproc
Federaţie
Uniune a persoanelor juridice
Altă categorie de persoane juridice de drept privat
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2. Vă rugăm să precizaţi care este principiul economiei sociale pe care doriţi să îl
urmăriţi:
prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului;
solidaritate și responsabilitate colectivă;
convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau interesele
unei colectivități;
control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate;
alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului financiar pentru atingerea
obiectivelor de interes general, ale unei colectivități sau în interesul personal
nepatrimonial al membrilor.

3. Vă rugăm să precizaţi care va fi domeniul de activitate economică al întreprinderii
sociale (cod CAEN in cifre si denumire)

4. Precizaţi definirea economiei sociale în conformitate cu Legea nr.219/2013
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5. Care este produsul/ serviciul pe care îl va oferi întreprinderea socială

6. Care este piaţa de desfacere a produsului/ serviciului pe care îl oferă întreprinderea
socială?
Comunitatea restransă,

Local,

Naţional,

Nivel European,

Internaţional

7. Precizati care este modul prevazut de lege prin care principiul echitatii sociale fata de
angajati va fi respectat de intreprinderea sociala.

8. Care este procentul minim din profitul realizat pe care intentionaţi să îl alocaţi
scopului social sau rezervei statutare? In cazul in care nu aveti profit cum realizati
misiunea sociala asumata?
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9. Care sunt metodele pe care le veţi utiliza pentru a păstra funcţională întreprinderea
socială după încheierea perioadei in care veti primi subventie din proiect?

10. Care sunt măsurile pe care le consideraţi a fi necesare pentru a respecta egalitatea
de gen în cadrul întreprinderii sociale?
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11. Care este experienţa specifică şi relevantă a membrilor asociati ai întreprinderii
sociale şi care este rolul/ postul pe care îl va ocupa fiecare dintre aceştia/ cum va
contribui fiecare asociat la realizarea misiunii sociale sau a activitatii economice

12. Va rugam sa precizati care sunt autorizatiile necesare pentru desfasurarea activitatii
(specifice codului CAEN) întreprinderii de economie socială..
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13. Prezentati structura pretului serviciilor/ produselor intreprinderii sociale (detaliati
minim 5 costuri care se reflecta in pret)

14. Prin ce considerati ca produsele/ serviciile dumneavoastra se vor diferentia fata de
cele ale competitorilor?
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