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Anexa 7 

CHESTIONAR 
de evaluare a interese anteprenoriale  

 
 
Date de identificare ale beneficiarului: 
Nume si prenume ………………………………………………………………… 
Varsta …… ani; Gen …………; 
Studii ……………………………………………………. 
Specializari / calificari……………………………………………………………………………… 
 

A. Interese antreprenoriale 
În chestionarul care urmează sunt date mai multe opinii cu privire la calitatile / atributele 

unui antreprenor. 
Va trebui să treci în dreptul fiecăreia, în căsuţa deschisa la culoare din dreptul ei, o cifră care 

indica dacă esti de accord cu opinia respectivă, îţi este indiferenta sau esti in total dezacord. 
 
Astfel: 
2 – dacă esti de accord cu acea caracteristica; 
1 – dacă îţi este indiferentă; 
0 – dacă nu esti de accord cu acea caracteristica. 
 

Nu trebuie să iei în considerare competenţele sau pregătirea necesară pentru aceste opinii, ci 
numai ceea ce simţi tu faţă de activitatea de antreprenor. Lucrează repede. Primele reacţii constituie 
cele mai bune răspunsuri. 
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Nr Opinie I

A 
I S P F D SD 

1 Cat de important este profilul professional in domeniul  
care doresti sa infiintezi o afacere? 

       

2 Inainte de a incepe o afacere crezi ca trebuie sa ai cunostinte 
despre piata potentiala si concurenta? 

       

3 Atragerea surselor externe de finatare reprezinta o 
prioritate in demararea unei afacerii?  

       

4 Strategiile de dezvoltare ale unei firme ar trebui realizate de 
specialisti din domeniu? 

       

5 In promovarea viitoarei afaceri e important sa respecti 
standardele de calitate stabilite? 

       

6 Cat de importante crezi ca este denumirea firmei si sigla 
pentru crearea brandului companiei? 

       

7 Ca viitor anteprenor e important sa respecti standardele de 
calitate si protectia consumatorului? 

       

8 Ca si viitor anteprenor e important sa ai abilitatii de 
reprezentare si comunicare 

       

9 E necesar sa ai bunurile mobile si fixe asigurate?        
10 Crezi ca e important ca in vanzarea viitoarelor produse sa 

ai in vedere si achizitiile publice? 
       

11 Cat de relevante crezi ca este sa ai capacitatea de 
administrare si organizare ca si viitor om de afaceri? 

       

12 Protejarea drepturiilor de proprietate intelectuala sunt 
importante in dezvoltarea companiei? 

       

13 Crezi ca e important sa sti profitabilitatea afacerii pe care 
doresti sa o initiezi? 

       

14 E necesar sa crezii un portofoliu de produse/servicii al 
viitoarei afacerii? 
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15 Designul si ambalajele viitoarelor produse ar trebui facute 
de catre  specialisti in domeniu? 

       

16 Crezi ca ar trebui sa ai cunostinte depre mediul de 
afaceri,contestul economic si social, cadrul legal? 

       

17 In demararea unei afaceri e important sa stabilesti sursele 
de finantare? 

       

18 E important sa identifici concurenta existenta ?        
19 E important ca in domeniul in care doresti sa incepi o 

afacere sa ai aptitudini decizionale? 
       

20 E important sa gestionezi portofoliul de clienti si sa il 
optimizezi pe acesta? 

       

21 Cat de importanta este achizitionare unor servicii de 
specialitate instalarii, intretinerea fiitoarelor tehnologii 
necesare ? 

       

22 Cat de importat este sa ai o strategie adecvata de piar?        
23 Crezi ca integritatea si moralitatea au un rol important in 

demararea unei activitatii economice? 
       

24 Crezi ca comertul online e important pentru dezvoltarea 
unei afaceri? 

       

25 In momentul finalizari tuturor strategiilor de dezvoltare a 
companiei crezi ca e indicat sa vinzi aceasta afacere? 

       

26 E important sa sti rentabilitatea afacerii?        
27 Ca viitor antreprenor crezi ca  trebuie sa ai anumite 

aptitudini personale? 
       

28 Cat de important este in demararea unei afacerii 
construirea si realizarea unui plan de vanzari? 

       

29 Este important sa cunosti procedura de inregistrare si 
autorizare a unei afacerii?  

       

30 Cat de important este sa reglementezi fondul de rulment si 
fluxul de numerar ca viitor antrepenor? 

       

 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 



 

31 E important sa investesti in tehnologi moderne de 
combatere si prevenire a fraudei in cadrul companiei? 

       

32 In politica de promovare a societatii e important sa ai in 
vedere reglementariile pietei? 

       

33 Crezi ca e important sa ai competente profesionale in 
domeniul in care vrei sa infiintezi o afacere? 

       

34 Crezi ca e importanta ca viitor antrepenor sa respectii 
conditiile de intrare pe piata si reglementarile legale ale 
acesteia? 

       

35 Crezi ca e bine sa evaluezi riscurile ca si viitoare strategie 
de dezvoltare a firmei? 

       

36 Cat de important este sa stabilesti resursele necesare pentru 
initierea unei afacerii( imobiliare, financiare, umane, 
tehnologice)? 

       

37 Pentru dezvoltarea societatii e important sa investitii si in 
cercetarea de produse noi? 

       

38 In domeniul  in care doresti sa iti deschizi o afacere crezi ca 
e important sa atragi si sa fidelizezi clientii? 

       

39 Ca solutie finala din motive ale unui management prost esti 
de accord cu lichidarea afacerii sau falimentul acesteia? 

       

40 Cat de impotant este sa iti crezii o strategie de marketing in 
cea ce priveste promovarea produselor realizate de 
companie? 

       

41 Credeti ca prin achizitonarea unei francize a-ti avea mai 
mult suces? 

       

42 Comertul international aduce la dezvoltarea unei afaceri?        
 

Data         Semnatura participant 
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