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Chestionar de evaluare a potenţialului de diseminare a informaţiei 
 

1. INFORMAŢII DESPRE ORGANIZAŢIA EVALUATĂ:* 

Număr curent: 
 

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

Toate datele menţionate în acest formular vor fi procesate în conformitate cu Regulamentul 
(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. 

Organizaţia:  

Adresa 
completă: 
 

Tara........................................................................................................ 

Judetul/ Regiunea............................................................................. 

Adresa postala............................................................................................ 

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

Telefon:  Fax:  

Mobil:  E-mail:  

Reprezentant 
legal:  

2. PROFILUL ORGANIZAŢIEI: 

2.1 Tipul de 
organizaţie 

 administraţie publică locală/regională/centrală 

 instituţie publică 

 organizaţie non-guvernamentală 

 operator / furnizor servicii din sectorul public 

 media 

 altul (vă rugăm, specificaţi) 

2.2 Domeniul 
de activitate al 
organizaţiei 

 educaţie 

 sănătate 

 infrastructură socială şi servicii 

 turism 

 managementul apei  

 managementul deşeurilor 

 parcuri şi rezervaţii naturale 

 transport 

 comunicaţii 

 mediu 

 cercetare 

 altul (vă rugăm, specificaţi) 

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

 

2.3 Grup ţintă  

Persoane fizice 
 grupe de vârstă................................ 

 nivel studii..................................... 

 profil activitate................................ 

 bărbaţi/femei.................................. 

 grupuri dezavantajate........................ 

Persoane juridice 
 tipul organizaţiei.............................. 

 profil activitate................................ 

 aria de activitate 

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

...................................................... 
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 alte menţiuni (vă rugăm, specificaţi) 

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

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

 alte menţiuni (vă rugăm, specificaţi) 

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

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

Mărimea grupului țintă ...................................................... 

3. CONECTIVITATE / PARTENERIATE 

3.1 Organizaţia are o baze de date proprie cu clienţi / beneficiari direcţi? 
 Da  

 Nu 

3.2 Care este numărul aproximativ de înregistrări din baza de date proprie? ..................... 

3.3 Cum aţi descrie inter-conectivitatea organizaţiei cu altele, similare sau diferite ca profil de activitate? 
Organizaţia are: 

 parteneri tradiţionali 

 parteneri ocazionali 

 contacte permanente cu partenerii, cel puţin o dată pe lună 

 contacte frecvente cu partenerii, cel puţin o dată pe trimestru 

 contacte sporadice cu alte organizaţii, o dată pe an sau mai rar 

 acţiuni planificate şi desfăşurate în comun cu alte organizaţii 

 participare constantă la acţiunile desfăşurate de alte organizaţii, cel puţin o dată pe trimestru 

 participare ocazională la acţiunile desfăşurate de alte organizaţii, o dată pe an sau mai rar 

3.4 Vă rugăm să oferiţi o estimare realistă a numărului de parteneri................................................... 

3.5 Organizaţia are pagină de web, facebook sau twitter? Specificaţi 
 Da  

 Nu 

4. ALTE INFORMAŢII RELEVANTE: 

4.1 Aveţi informaţii despre Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014- 2020? 
 Da  

 Nu 

4.2 Daţi un calificativ pentru nivelul de informare al organizaţiei dvs. cu privire la acest program. 

 foarte bine informat 

 relativ bine informat  

 neinformat 

4.3 Organizaţia are experienţă anterioară în proiecte finanţate de diferiţi donatori? Evaluaţi.        

 peste 5 ani  

 între 1 – 5 ani  

 mai puţin de 1 an                             

4.4 Organizaţia are experienţă anterioară în proiecte finanţate de Uniunea Europeană? Evaluaţi.        

 peste 5 ani  
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 între 1 – 5 ani  

 mai puţin de 1 an                             

Data: Locaţie:  

Persoana care a furnizat informaţiile 

Nume, prenume............................................................ 

Calitatea deţinută în organizaţie....................................... 

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

Date de contact............................................................ 

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

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

Persoana care procesează informaţiile 
Nume, prenume............................................................ 

Date de contact............................................................ 

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

 

 
 
 
 
 


