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Programul Operaţional Comun „Bazinul Mării 
Negre” 2014 - 2020 

Joint Operational Programme Black Sea Basin 
2014-2020 

Obiectivele specific ale programului: 1. 
Promovarea afacerilor şi a antreprenoriatului în 
Bazinul Mării Negre 

Programme specific objectives: 1. Promote 
business and entrepreneurship within the Black 
Sea Basin 

Prioritatea programului: 1.1 Promovarea în 
comun a afacerilor şi antreprenoriatului în 
sectoarele de turism şi cultură 

Programme Priority: 1.1 Jointly promote 
business and entrepreneurship in the tourism and 
cultural sectors 

 

Titlul proiectului / Acronim: LET'S CYCLE AT 
THE BLACK SEA / LetsCYCLE 

Title of Project / Acronym: LET'S CYCLE AT 
THE BLACK SEA / LetsCYCLE 

Numărul proiectului BSB-998 Project Number BSB-998 

Scopul proiectului: Îmbunătăţirea nivelului de 
trai al oamenilor din regiunile Bazinului Mării 
Negre prin creştere sustenabilă şi protecţia în 
comun a mediului prin dezvoltarea sectoarelor 
turistic/cultural în ţările transfrontaliere 

Project Aim: Improving the welfare of the people 
in the Black Sea basin regions through 
sustainable growth and joint environmental 
protection by developing touristic/cultural 
sectors in cross-border countries 

Durata proiectului: 30 luni 
Data de început: 01.07.2020 
Data de încheiere: 31.12.2022 

Duration of the Project: 30 Months 
Start date: 01.07.2020 
End date: 31.12.2022 

Partener coordinator: Sakarya Metropolitan 
Municipality, Turcia 

Lead Partner: Sakarya Metropolitan Municipality, 
Turkey 

Partener nr. 4 în proiect: Universitatea ”Dunărea 
de Jos” din Galați, România 

Project Partner no. 4: ”Dunarea de Jos” 
University of Galati, Romania 

 

 

 

CHESTIONAR 

RECRUTARE CANDIDAŢI PENTRU GRUPUL ŢINTĂ, 

CARE VOR PARTICIPA LA ACTIVITATEA DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ 

(ENTREPRENEURIAL TRAINING) şi DE MENTORAT ANTREPRENORIAL 

(ENTREPRENEURIAL MENTORING) 

 

 

Completând acest chestionar, vă exprimați dorinţa de a face parte din grupul ţintă, care 

va participa la activitatea de formare intitulată “Formare Antreprenorială” 

(Entrepreneurial Training) şi la activitatea de mentorat intitulată “Mentorat 

Antreprenorial” (Entrepreneurial Mentoring), care se vor derula în cadrul proiectului “Let's 

cycle at the Black Sea”, în următoarele perioade: 

- Decembrie 2020 – Martie 2021, pentru activitatea de formare “Formare 

Antreprenorială” (Entrepreneurial Training); 

- Martie 2021 – Iunie 2021, pentru activitatea de mentorat “Mentorat Antreprenorial” 

(Entrepreneurial Mentoring). 

Datele exacte pentru sesiunile de Formare Antreprenorială şi Mentorat Antreprenorial vor 

fi comunicate participanţilor la aceste activităţi după constituirea grupurilor ţintă. 
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Criterii de eligibilitate 

Sunt declarate ELIGIBILE, respectiv, pot face parte din grupul ţintă, persoanele-potenţiali 

antreprenori, care au împlinit vârsta de 18 ani (împliniţi la data înscrierii în grupul ţintă) şi 

doresc să pornească o afacere în domeniul turismului şi culturii (în particular, în sub-

domeniul ciclismului şi/sau al artizanatului). 

Notă importantă: fiecare persoană-potenţial antreprenor, care completează acest 

chestionar, confirmă, sub semnătura din finalul chestionarului, că și-a dat consimțământul 

pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri 

specifice ale proiectului “Let's cycle at the Black Sea”. 

 

Persoanele care: 

- au vârsta sub 18 ani, la data înscrierii în grupul ţintă; 

- sunt deja antreprenori în domeniul turismului şi culturii, precum proprietari de 

agenţii de turism şi cultură, hoteluri, servicii de cazare, restaurante, organizaţii 

sportive, firme care produc şi comercializează obiecte de artizanat, etc., 

sunt declarate INELIGIBILE pentru a participa activităţile de formare şi mentorat 

menţionate mai sus. 

Notă importantă: persoanele care sunt deja antreprenori, în sensul menţionat mai sus, 

sunt persoane ELIGIBILE pentru alte activităţi de formare şi mentorat în cadrul 

proiectului “Let's cycle at the Black Sea”. În acest sens, persoanele care sunt deja 

antreprenori, şi care doresc să fie informate despre activităţile de formare şi mentorat 

care le sunt destinate în cadrul proiectului şi să participe la aceste activităţi, sunt rugate 

să trimită un e-mail echipei de implementare a proiectului “Let's cycle at the Black Sea”, 

la adresele şi până la termenul menţionat la finalul chestionarului. 

 

SECŢIUNEA 1: Informaţii privind proiectul “Let's cycle at the Black Sea’’ şi activităţile 

de Formare Antreprenorială şi Mentorat Antreprenorial 

Sunteţi rugat(ă) să citiţi cu multă atenţie şi răbdare aceste informaţii, pentru a înţelege 

beneficiile care vă sunt oferite de proiectul “Let's cycle at the Black Sea’’, prin activita-

tea de formare intitulată “Formare Antreprenorială” (Entrepreneurial Training) şi la acti-

vitatea de mentorat intitulată “Mentorat Antreprenorial” (Entrepreneurial Mentoring). 

Acest chestionar este conceput şi oferit pentru completare tuturor persoanelor care au 

împlinit vârsta de 18 ani, sau vor împlini această vârstă la data înscrierii în grupul ţintă, şi 

doresc să participe la un program de training (formare) şi mentoring (mentorat) ca 

potenţiali atreprenori în domeniul turismului şi culturii, cu accent pe Cicloturism şi 

Artizanat. 

Programul de training (formare) şi mentoring (mentorat) este organizat de către 

Universitatea “Dunarea de Jos” din Galaţi, în cadrul proiectului nr. BSB 998, cu titlul Let's 

Cycle at the Black Sea, acronim LetsCYCLE. 

Proiectul Let's Cycle at the Black Sea este finanţat din fonduri ale Uniunii Europene, în 

cadrul Programului Operaţional Comun al Bazinului Mării Negre 2014-2020 (Joint 

Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020), ca parte a Instrumentului de 

Vecinătate European (European Neighbourhood Instrument (ENI)), Cooperare 

Transfrontalieră a Uniunii Europene (European Union’s Cross-Border Cooperation (CBC)). 

Coordonatorul (Lead partner) proiectului Let's Cycle at the Black Sea este Sakarya 

Metropolitan Municipality din Sakarya, Turcia. 
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Universitatea “Dunarea de Jos” din Galaţi este partener în cadrul proiectului Let's Cycle at 

the Black Sea, alături de instituţii din Bulgaria, Georgia, Turcia şi Ucraina. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Promovarea afacerilor şi antreprenoriatului cu ajutorului Platformei Digitale Comune 

(Promoting Business and Entrepreneurship With Joint Digital Platform); 

2. Stabilirea de trasee de ciclism pentru cicloturism (Establishing Cycle Routes for Cycling 

Tourism); 

3. Organizarea de diferite evenimente comune sub conceptul SERVICII PENTRU CICLISM 

(Organizing Joint Various Events with Concept of CYCLE-FRIENDLY SERVICES). 

În cazul în care sunteţi o persoană eligibilă pentru a face parte din grupul ţintă şi doriţi să 

participati la acest program de training (formare) şi mentoring (mentorat), ca potenţial 

antreprenor în domeniul turismului şi culturii, cu accent pe Cicloturism şi Artizanat, vă 

rugăm să completaţi şi datele dvs. personale, pentru a putea fi contactat şi urma 

procedura de selectie şi înregistrare ca participant la acest program de training (formare) 

şi mentoring (mentorat). 

Prezentul chestionar este destinat recrutării participanţilor la următoarele activităţi: 

1. Activitatea de “Formare Antreprenorială” (Entrepreneurial Training) 

 Denumirea activităţii de training: Training pentru a porni o afacere în domeniul 

turismului şi culturii (in particular, în sub-domeniul ciclismului si/sau al 

artizanatului); 

 Grupul ţintă: persoane-potenţiali antreprenori, care au împlinit vârsta de 18 ani şi 

doresc să pornească o afacere în domeniul turismului şi culturii (în particular, în sub-

domeniul ciclismului şi/sau al artizanatului); 

 Numărul de persoane din grupul ţintă: 75 persoane, care vor fi repartizate în 3 

grupuri de câte 25 persoane, în funcţie de măsurile de protecţie împotriva răspândirii 

virusului COVID-19. Dacă vor fi mai mult de 75 persoane, se va acorda prioritate 

persoanelor de gen feminin, tinerilor şi persoanelor cu dizabilităţi; 

 Structura şi durata trainingului pentru fiecare grup: trainingul este structurat pe 4 

module, care includ cursuri şi workshop-uri, pe durata a 30 ore-clasă (5 zile, cu 6 

ore/zi); 

 Certificat de participare: se eliberează Certificat de participare, pentru candidaţii 

care au participat la minimum 80% din cele 4 module ale trainingului; 

 Locul de desfăşurare a trainingului: sală de conferinţe dintr-un hotel de minimum 3 

stele, din Galaţi; 

 Facilităţi asociate: se asigură pauză de cafea şi masa de prânz. 

 

2. Activitatea de “Mentorat Antreprenorial” (Entrepreneurial Mentoring) 

 Denumirea activităţii de mentorat: Mentorat pentru intocmirea unui plan de afaceri 

 Grupul ţintă: persoane-potenţiali antreprenori, care vor fi selectate dintre persoanele 

care au participat la activitatea de “Formare Antreprenorială” şi au finalizat 

această activitate cu Certificat de participare şi au idei/planuri de 

afaceri/antreprenoriat; 

 Numărul de persoane din grupul ţintă: 10 persoane. Dacă vor fi mai mult de 10 

persoane, care au idei/planuri de afaceri/antreprenoriat, se va acorda prioritate 

persoanelor de gen feminin, tinerilor şi persoanelor cu dizabilităţi; 

 Structura şi durata mentoratului: participanţii trebuie să întocmească un plan de 

afaceri în acord cu cerinţele programelor naţionale sau internaţionale pentru 

sprijinirea afacerilor, astfel încât fiecare participant-potenţial antreprenor să poată 
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aplica cu planul său de afaceri. Durara mentoratului: 10 ore pentru fiecare 

participant; 

 Evaluarea activităţii participanţilor: planul de afaceri, elaborat de fiecare 

participant, va fi evaluat de către mentor, care va întocmi un raport în acest sens. 

Astfel, fiecare persoană-potenţial antreprenor mentorat va fi capabil(ă) să aplice la 

diferite programe de finanţare cu planul său de afaceri; 

 Certificat de participare: nu se acordă Certificat de participare, planul de afaceri 

fiind dovada activităţii participantului; 

 Locul de desfăşurare a mentoratului: o sală în cadrul Universităţii “Dunărea de Jos” 

din Galaţi sau într-o locaţie din Galaţi, stabilită de firma care va efectua activitatea 

de mentorat; 

 Facilităţi: sala va dispune de calculatoare şi internet (Wi-Fi). 

Participanţii la activitatea de “Formare Antreprenorială” vor fi înregistraţi într-o bază de 

date comună a proiectului. Această bază de date a persoanelor-potenţial antreprenori va fi 

distribuită organizaţiilor donatoare/mecanismelor de sprijin cu grant pentru 

antreprenoriat. 

Protectia datelor cu caracter personal 

Proiectul nr. BSB 998, cu titlul LET'S CYCLE AT THE BLACK SEA, prin echipa de 

implementare a acestui proiect, în cadrul Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, ca 

partener nr. 4 în proiect, şi prin echipa de coordonare şi implementare a acestui proiect, 

în cadrul instituţiei coordonatoare, Sakarya Metropolitan Municipality, din Sakarya, Turcia, 

prelucrează datele cu caracter personal furnizate direct de dumneavoastră. 

Cu acordul dumneavoastră, şi prin respectarea legislației europene și naționale în materie 

de protecție a datelor cu caracter personal, inclusiv a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate doar 

în scopuri specifice și necesare implementării proiectului nr. BSB 998, cu titlul LET'S CYCLE 

AT THE BLACK SEA. 

În aceste scopuri, se vor prelucra următoarele date personale: numele şi prenumele; 

numărul de telefon; adresa de e-mail; vârsta; genul; încadrarea ca persoană cu 

dizabilităţi; statutul educaţional şi pe piat ̦a muncii şi limbi străine cunoscute. 

Semnătura dumneavoastră din finalul chestionarului certifică acceptul/consimţământul 

dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi exactitatea datelor din 

prezentul chestionar. 

 

SECŢIUNEA 2: Date personale 

Nume/Prenume: ........................................................................ 

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

Adresa de e-mail: ........................................................................ 

 

1. Vârsta  

☐ 18 - 24 ani 

☐ 25 – 45 ani 

☐ 46 – 65 ani 

☐ peste 65 ani 
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2. Genul 

☐ Feminin 

☐ Masculin 

 

3. Persoană cu dizabilități (cu document justificativ): 

☐ Da 

☐ Nu 

 

4. Statutul educaţional şi pe piața muncii: 

☐ Elev 

☐ Student 

☐ Angajat al unei agenții de turism; 

☐ Angajat al unei firme care produce obiecte de artizanat; 

☐ Angajat al unui hotel/pensiune; 

☐ Angajat al unei organizații sportive; 

☐ Angajat al unui ONG 

Sunt posibile răspunsuri multiple. 

 

5. Limbi străine cunoscute: 

5.1. Limba străină cunoscută nr. 1 ___________________ şi nivelul de competenţă 

lingvistică: A1 ☐     A2 ☐     B1 ☐     B2 ☐     C1 ☐     C2 ☐     Vorbitor nativ ☐ 

5.2. Limba străină cunoscută nr. 2 ___________________ şi nivelul de competenţă 

lingvistică: A1 ☐     A2 ☐     B1 ☐     B2 ☐     C1 ☐     C2 ☐     Vorbitor nativ ☐ 

5.3. Limba străină cunoscută nr. 3 ___________________ şi nivelul de competenţă 

lingvistică: A1 ☐     A2 ☐     B1 ☐     B2 ☐     C1 ☐     C2 ☐     Vorbitor nativ ☐ 

Nivelul de competenţă lingvistică se va determina conform: 

- Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) în limba Engleză: 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-

languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale 

sau 

- Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) în limba Română: 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-

languages/official-translations-of-the-cefr-global-scale 

 

 

SECŢIUNEA 2: Pentru intrarea în grupul țintă, activitatea de training antreprenorial în 

turism și cultură 

 

1. Aveți în plan deschiderea unei afaceri în domeniul turismului și culturii (în special în 

cicloturism și / sau artizanat)?  

☐ Da 

☐ Nu 

 

2. Considerați necesară dezvoltarea cunoștințelor antreprenoriale pe care le dețineți în 

prezent prin participarea la activităţi de formare antreprenorială şi de mentorat 

antreprenorial în turism și cultură? 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/official-translations-of-the-cefr-global-scale
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/official-translations-of-the-cefr-global-scale
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☐ Da 

☐ Nu 

 

3. Apreciați că participarea D-voastră la activităţi de formare antreprenorială şi de 

mentorat antreprenorial în turism și cultură vă va sprijini în vederea întocmirii unui plan 

de afaceri?  

☐ Da 

☐ Nu 

 

4. Considerați că este necesară dobândirea de cunoștințe/abilități practice în domeniul 

în care doriți să vă derulați afacerea?  

☐ Da 

☐ Nu 

 

5. Care considerați că sunt cele mai importante trei probleme cu care se confruntă noii 

antreprenori?  

☐ Lipsa cunoștințelor antreprenoriale; 

☐ Lipsa unui mentor care să sprijine noul antreprenor în primele luni de activitate; 

☐ Accesul limitat la finanțare; 

☐ Lipsa cunoștințelor în domeniul în care se dorește demararea afacerii 

☐ Lipsa resurselor umane specializate 

☐ Altele (vă rugăm să menţionaţi): 

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

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

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

Sunteţi rugat să bifaţi 3 opţiuni. 

 

 

SECŢIUNEA 4: Pentru intrarea în grupul țintă, activitatea de mentorat antreprenorial 

 

1. Aveți o idee de afacere? Dacă da, vă rugăm să descrieți pe scurt la ce v-ați gândit? 

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

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

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

 

2. Ce considerați că este esențial pentru demararea unei afaceri? 

☐ O idee inovativă; 

☐ Resursele financiare; 

☐ Planul de afaceri; 

☐ Gândirea strategică  

Sunt posibile răspunsuri multiple. 

 

3. Care este în opinia D-voastră cel mai dificil aspect în deschiderea unei noi afaceri? 

☐ Identificarea unei idei de afaceri sustenabile; 
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☐ Identificarea surselor de finanțare; 

☐ Aspectele birocratice cu deschiderea și funcționarea unei afaceri; 

☐ Promovarea noilor produse/servicii; 

☐ Identificarea și menținerea angajaților. 

Sunt posibile răspunsuri multiple. 

 

Completarea şi transmiterea chestionarului 

1. Chestionarul poate fi completat în două moduri: 

 electronic, semnătura urmând a fi inserată în document, dacă aceasta există ca 

fişier scanat (chestionarul poate fi semnat şi cu semnătură electronica); 

 pe suport de hârtie A4, după printarea chestionarului. 

2. Transmiterea chestionarului se va face sub forma unui document .pdf, care va fi 

atasat la e-mail-ul dvs.: 

 dacă chestionarul a fost completat electronic, fişierul .pdf se va obţine direct din 

Word, dacă aveţi un printer virtual pdf; 

 dacă chestionarul a fost completat pe hârtie, chestionarul va fi scanat (rezoluţie 

min. 200 dpi) şi convertit în fişier .pdf. 

3. Termenul limită pentru transmiterea chestionarului este 29.11.2020, ora 20:00. 

4. Chestionarul va fi transmis la una din adresele de e-mail: 

 teodora.iconomescu@ugal.ro 

 dan.scarpete@ugal.ro 

 

În calitate de candidat în grupul țintă al proiectului “Let's cycle at the Black Sea” al 
partenerului Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, am primit şi am luat cunoștință de 
Politica privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date în cadrul Universității ,,Dunărea de 
Jos” din Galați şi consimt, în mod expres şi neechivoc, ca datele mele cu caracter personal 
să fie prelucrate, prin orice mijloace, în conformitate cu legislaţia europeană - 
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) de către 
Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi şi de către orice alt organism abilitat să 
efectueze verificări asupra activităţii acesteia. 

Prezenta declaraţie acoperă prelucrarea datelor cu caracter personal menționate în 
Politica ce însoțește prezenta declarație de consimțământ, pe întreaga durată a “Let's 
cycle at the Black Sea” și a termenelor legale de arhivare. 

Nume şi prenume: 

Data:                                                                                                           Semnătura: 

 

 

 

mailto:teodora.iconomescu@ugal.ro
mailto:dan.scarpete@ugal.ro

