Chestionar identificare nevoi de formare în antreprenoriat
1. Localitate/Județ de reședință …………………………………………..
2. Care este ultimul nivel de studii absolvite:

















Primar
Gimnazial
10 clase
Școală profesională
Liceu
Postliceal
Universitar - Licență
Universitar - Master
Universitar - Doctorat
Postuniversitar
Altul: ………………..………………………………………………………………………
5. Menționați în care categorie de vârstă vă încadrați:
16-24 ani
25-40 ani
41-55 ani
peste 55 ani
6. Precizați ce statut aveți în acest moment?(se pot bifa simultan două opţiuni)









Student
Angajat
Șomer
Persoană inactivă
Fără loc de munca (neînregistrat ca șomer)
Antreprenor
Altul: ………………..………………………………………………………………………

7. În ce domeniu activați în prezent ?(se pot bifa simultan două opţiuni)

Industrie

Agricultură

Comerț

Financiar

Educație

Sănătate

Turism

Alimentație publică

IT&C

Consultanță

Social

Artă, cultură

Altul: ………………..
………………………………………………………………………

8.









Menționați dacă și ce calitate dețineți în cadrul unei firme:
Nu dețin nicio calitate
Membru IF (Întreprindere familială)
Titular întreprindere individuala
Titular PFA (Persoană fizică autorizată)
Asociat/ Acționar cu 50% din capital
Asociat/ Acționar cu peste 50% din capital
Asociat/ Acționar sub 50% din capital
Altă calitate:………..………………………………………………………………………





9. Intenționați, în viitorul apropiat sau îndepărtat, să dezvoltați o afacere?
DA
NU
Nu știu














10. Care este domeniul de activitate în care ați iniția o afacere?
Comerț
Prestări servicii (inclusiv consultanță)
Industrie
Educație / formare profesională
Sănătate
Turism
Alimentație publică
Artă / cultură
Social
IT&C
Energie neconvențională
Altul: ………………..………………………………………………………………………

11. Aveți studii / calificări în domeniul în care doriți să demarați afacerea?

DA

NU
12. Ați beneficiat de cursuri de formare în antreprenoriat?

DA

NU
13. Dacă ați răspuns DA la întrebarea anterioară, vă rugăm să specificați la ce cursuri
de formare ați participat.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………

14. Dețineți cunoștințe în domeniul antreprenoriatului?

DA

NU
15. Dețineți cunoștințele necesare pentru scrierea unui plan de afaceri?

DA

NU
16. Cunoasteti conceptele de „economie sociala”, „intreprinderi sociale de inserţie”,
„structuri de economie socială”?

DA

NU
17. Care dintre următoarele aspecte considerați că sunt probleme cu care se poate
confrunta un nou antreprenor:

Lipsa cunoștințelor în domeniul antreprenoriatului

Lipsa cunoștințelor/experienței în domeniul in care se dezvoltă afacerea

Lipsa suportului/sprijinului prin activități de consiliere în afaceri

Lipsa resurse umane corespunzătoare domeniului de activitate al noii afaceri

Dificultăți de acces la finanțare

Altele (vă rugăm să detaliați):……………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………

