


Formular de cerere FEMEIE

Informații despre tine

* 1. Care este prenumele dvs așa cum apare în buletinul de
identitate sau pașaport?
* 2. Care este numele dvs de familie așa cum apare în buletinul de
identitate sau pașaport?
* 3. Vă rugăm să scrieți numele dvs. complet în engleză folosind
alfabetul respectiv, așa cum apare în pașaport.
* 4. Introduceți vă rog data nașterii.
* 5. Care este nationalitatea dvs.?
* 6. Care este sexul dvs.?

● Femenin

● Masculin

● Non binar

* 7. Vă rugăm să introduceți adresa dvs. de e-mail.
* 8. Vă rugăm să furnizați numărul dvs. de telefon, inclusiv codul
țării.
(de ex. +38 097 345 67 89)

* 9. Care este nivelul dvs. de competență în limba engleză?

● Elementar

● Intermediar

● Avansat

● Nativ sau bilingv



* 10. În ce limbă vă simțiți cel mai confortabil să participați la
program? (inclusiv tot conținutul, interviurile și sesiunile de
mentorat)

● Română

● Ucraineană

● Engleză

● Rusă

11. Dacă este disponibil, vă rugăm să furnizați un link către profilul
dvs. LinkedIn.
* 12. În ce țări dețineți în prezent un permis de ședere valabil?
* 13. Aveți un cont bancar personal în Moldova pe numele
dumneavoastră?

● Da

● Nu

* 14. Vă rugăm să detaliați nevoia dvs. de sprijin financiar. ce îl oferă
progamul  (max. 1000 de caractere)



Formular de cerere FEMEIE

Informații despre afacerea în care lucrați

Vă vom solicita documente doveditoare, așa că vă rugăm să vă
asigurați că informațiile furnizate sunt corecte.

* 15. Care este numele companiei, așa cum este listată în registru?
* 16. Care este numele comercial al serviciului sau produsului
companiei?
* 17. Când a fost înregistrată afacerea?
* 18. În ce țară este afacerea înregistrată legal?
* 19. Unde se bazează afacerea? (oraș-țară)
* 20. În ce sectoare activează afacerea?

● Agricultura, silvicultură și pescuit

● Minerit și cariere

● Fabricație sau producere

● Furnizare de energie electrica, gaz, abur si aer conditionat

● Rezerva de apa; canalizare, managementul deșeurilor și activități de

remediere

● Construcție

● Comerț cu ridicata și cu amănuntul

● Reparatii de autovehicule si motociclete

● Transport și depozitare

● Activități de cazare și servicii de alimentație

● Informație și comunicare

● Activități financiare si de asigurare

● Activități imobiliare



● Activități profesionale, stiintifice si tehnice: juridice, arhitecturale,

inginerie, consultanta, cercetare si dezvoltare stiintifica, publicitate si

cercetare de piata, design, servicii veterinare

● Activități  de servicii administrative si suport: inchiriere si leasing,

agentii de ocupare a fortei de munca, agentii de turism, securitate si

investigatii, curatenie, administrare birouri, service peisagistica

● Administratie publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

● Educaţie

● Activități de sănătate umană și asistență socială

● Artă, divertisment și recreere

● Reparații aparate electronice și bunuri de uz casnic

● Activități de servicii personale: spălătorie și curățătorie chimică,

coafură și înfrumusețare, bunăstare fizică

● Arme și aprovizionare militară

* 21. În ce țări își desfășoară activitatea afacerea?
* 22. Care este modelul dvs. principal de afaceri?

● B2B de la întreprindere la întreprindere

● B2C de la întreprindere la client

● B2G de la întreprindere la guvern

* 23. Vă rugăm să descrieți afacerea într-o propoziție. (max. 300 de
caractere)
* 24. Cine este grupul țintă al afacerii? (max. 500 de caractere)
* 25. Vă rugăm să adăugați mai jos linkuri către prezența online a
companiei.



● Site-ul web
● Facebook
● Instagram

* 26. Sunteți reprezentantul legal al afacerii?

● Da

● Nu

* 27. Poziția dvs. Actuală în companie/afacere
* 28. Vă rugăm să explicați modul în care poziția dvs. este vitală
pentru operațiunile companiei. (max. 500 de caractere)
* 29. Câte femei fondatoare/manageri/reprezentanți legali are
afacerea?
* 30. Câți angajați sunt pe statul de plată? (primesc un salariu)
* 31. Vă rugăm să introduceți numărul de angajați care sunt:

● Femei
● Bărbați
● Non binari

* 32. Vă rugăm să indicați moneda în care operează afacerea. Vă
rugăm să rețineți că această monedă va fi considerată implicită
pentru următoarele întrebări.

● MDL - Leu moldovenesc

● UAH - Hryvna ucraineană

● EUR - Euro

● USD - Dolar american

● RON - Leu românesc



* 33. Care au fost veniturile pentru noiembrie 2021? (indicați în
moneda locală menționată mai sus)
* 34. Câți angajați plătiți avea compania în noiembrie 2021?
* 35. Care au fost veniturile pentru decembrie 2021? (indicați în
moneda locală menționată mai sus)
* 36. Câți angajați plătiți avea compania în decembrie 2021?
* 37. Care au fost veniturile pentru ianuarie 2022? (indicați în
moneda locală menționată mai sus)
* 38. Câți angajați plătiți avea compania în ianuarie 2022?
* 39. Care au fost veniturile pentru februarie 2022? (indicați în
moneda locală menționată mai sus)
* 40. Câți angajați plătiți avea compania în februarie 2022?
* 41. Primiți dumneavoastră sau afacerea vre-o finanțare externă de
la agenții guvernamentale din Moldova, Ucraina sau alte țări,
organizații internaționale sau organizații caritabile?

● Da

● Nu

42. Dacă ați selectat „Da” la întrebarea de mai sus, vă rugăm să
explicați ce finanțare externă primiți ați primit sau veți primi.
* 43. Câte economii/fonduri disponibile are afacerea? (indicați în
moneda locală menționată mai sus)
* 44. Vă rugăm să alegeți starea actuală a afacerii.

● Închisă sau nu funcționează la moment

● Funcționează, dar nu deservesc clienți

● Operează și deservesc clienți la moment



* 45. Cum a fost afectată afacerea de războiul de agresiune rusesc?

● Afacerea a pierdut clienți

● Afacerea a pierdut furnizori

● Afacerea a trebuit să se mute din țară

● Angajații au fost nevoiți să părăsească afacerea

● Altele

46. Dacă ați selectat „Altele” în întrebarea de mai sus, vă rugăm să
furnizați mai multe detalii.
* 47. Câți angajați au fost concediați sau trimiși în concediu fără
plată?
* 48. Afacerea este controlată local. Investitorii non-moldoveni sau
ucraineni nu dețin 50% sau mai multe acțiuni în afacere.

● Da - controlată local

● Nu - nu este controlată local

* 49. Afacerea are acționari ruși sau belaruși.

● Da

● Nu



Formular de cerere FEMEIE

Așteptările programului

Vă rugăm să ne spuneți cât de importante sunt următoarele
subiecte pentru dvs., astfel încât să putem oferi conținut relevant pe
tot parcursul programului.

* 50. Vă rugăm să selectați cele mai importante 3 subiecte pentru
dvs

● Formare în leadership

● Cum să adaptez produsul/serviciul la noul context

● Training în management financiar

● Instruire  în expertiză tehnică

● Extinderea rețelei și comunității

* 51. Ce fel de formare și sprijin sunteți interesat să primiți în timpul
programului? (max. 500 de caractere)

* 52. Cum plănuiți să utilizați sprijinul financiar oferit de program?
(max. 300 de caractere)



Formular de cerere FEMEIE

Pașii finali

Aproape ajuns! Odată ce faceți clic pe TERMINAT, nu vă mai puteți
edita răspunsurile.

Veți primi un e-mail de continuare cu instrucțiuni despre cum să
încărcați documentele trebuie să vă luăm în considerare pentru
acest program.

* 53. Pentru a-mi finaliza cererea, sunt conștient că trebuie să ofer
- act de identitate sau pașaport
- Certificat de înregistrare a afacerii
- Dovada domiciliului în Moldova
- Dovada angajării
- CV

● Da

● Nu

* 54. Confirm că am oferit toate informațiile cu adevărat și din câte
știu.

● Da

● Nu

* 55. Cum ați auzit despre această oportunitate? Sunt posibile
selecții multiple.

● Site-ul web enpact.org

● Buletin informativ enpact (newsletter)



● enpact padina pe Facebook

● Alte pagini sau grupuri de Facebook

● LinkedIn

● Twitter

● Instagram

● Rețeaua de afaceri

● Organizație de sprijin

● Incubator/Accelerator

● Prieteni sau membri de familie

● Presă/Pute de presă

● Alte

* 56. Sunt de acord ca adresa mea de e-mail să fie folosită pentru
a-mi trimite un buletin informativ cu informații despre proiecte și
programe similare oferite de enpact. De asemenea, sunt de acord
că pot fi contactat individual prin enpact dacă un astfel de proiect
poate fi potrivit nevoilor mele. Acest consimțământ poate fi retras în
orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe
consimțământ înainte de retragerea acestuia, prin trimiterea unui
e-mail la privacy@enpact.org.

● Da

● Nu


