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Anexa 7(etapa II)

Chestionar de evaluare a potențialului antreprenorial
Universitatea BOGDAN VODA din Cluj Napoca, în parteneriat cu Centrul Pentru
Afaceri Solidare SRL si Asociatia Casa Rica implementează proiectul cu titlul
„Competitivitate si inovare in afaceri”.
Informațiile furnizate în prezentul chestionar sunt necesare verificării eligibilității
dumneavoastră pentru a putea fi înscris în grupul țintă al proiectului, format din studenti
ISCED 5-7 inmatriculati cel putin in anul 2 de studii de licenta, masteranzi, doctoranzi in
ciclul de studii universitare de doctorat, cursanti (ISCED 4, nivel de calificare 5
inmatriculati la colegiile organizate la nivelul institutiilor de invatamant superior),
inmatriculati cel putin in anul 2 de studii care doresc să înființeze o afacere
nonagricola, au domiciliul / resedinta in regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei,
dar si in Regiunea Bucuresti – Ilfov (afacerile ce intentioneaza a fi realizate se vor face
in regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei), corespund grupului tinta al proiectului
asa cum este el definit de ghidul aplicantului/
Informatiile furnizate sunt folosite în scopul implementării activităţilor specifice
proiectului, în conformitate cu prevederile Legii 129 din 15 iunie 2018 și a intrării în
vigoare la data de 25.05.2018 a Regulamentul (UE) nr.2016/679 din data de 27.04.2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date (prescurtat GDPR), care
reglementează folosirea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice.

1.

Sunteți o persoană care vă asumați din proprie inițiativă responsabilități și

acționați în consecinţă, fără ca cineva să vă solicite acest lucru?

O DA

O NU
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2.

Sunteți o persoană care vă planificați activitățile, vă fixați obiectivele şi

vă stabiliți etapele de atingere ale acestora?

O DA

3.

O NU

Considerați că educația primită în școală/liceu/universitate îi pregătește

pe tineri pentru a deveni antreprenori?

O DA

4.

O Nu

Sunteți conștienți că în perioada dezvoltării afacerii s-ar putea să

suportaţi privaţiunile renunţării la un concediu?

O DA

O Nu

Sunteți dispus/ă să
infiintati
domeniu?.....................................
O DA
O Nu

5.

6.

o

afacere?

Daca

da,

in

ce

Considerați faptul că, o creștere a gradului de informare și conștientizare

cu privire la beneficiile antreprenoriatului poate fi o opțiune pentru dezvoltarea
resurselor umane?

O DA

7.

O Nu

Sunteți conştient/ă de faptul că înființarea unei afaceri presupune mai

puțin timp liber pentru dumneavoastră?

O DA
8.

O Nu
Considerați că înființarea de afaceri de tip SRL de către persoanele

participante la activitățile proiectului, în urma dobândirii competențelor
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antreprenoriale, duc la o creștere a competitivității resurselor umane, aceștia
putând avea câștiguri mai mari?

O

9.

DA

O Nu

Dispuneți de suficient timp pentru a participa la toate activitățile

necesare pentru înfiinţarea unei firmei?

O DA

O Nu

Sunteți capabil/ă în situații de stres să va concentrați și să acționezi în
mod rațional?
O DA
O Nu

10.

11.

Aveți disponibilitatea de a vă completa anumite cunoștințe, prin

participarea la diferite cursuri de perfecționare?

O DA

O Nu

Dacă nu veți dori să dezvoltați o afacere, veți folosi competențele
antreprenoriale
dobândite, în urma participării la activitățile proiectului, la locul de muncă?

12.

O DA

13.

O Nu

Considerați că asigurarea capitalului necesar demarării unei inițiative

antreprenoriale, asistarea înființării acesteia, asistarea în ceea ce privește
operaționalizarea și dezvoltarea noii afaceri, constituie elemente care pot
genera efecte benefice și considerabile pe termen lung?

O DA

O Nu
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Sunteți pregatiți pentru să vă confruntați cu situaţii uneori extrem de
dificile?
O DA
O Nu

14.

15.
Considerați că antreprenoriatul reprezintă viitorul?
O DA
O Nu

Considerați necesară dezvoltarea cunoștințelor și a competențelor în
domeniul
dezvoltării durabile, prin asigurarea unui echilibru între aspectele legate de

16.

mediu, coeziune socială și creștere economică?

O DA

O Nu

17.
Aveți încredere în abilitățile dumneavoastră?
O DA
O Nu

18.
Sunteți o persoană bine organizată?
O DA
O Nu

19.
Sunteți o persoană competitivă?
O DA
O Nu
Nume și prenume:

Localitate domiciliu:

Vârstă:

________________________________________

________________________________________

________________________________________
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 student/a ISCED 5-7 inmatriculati cel putin in anul 2 de studii de licenta /
anul…………. Facultatea…………………………………………………………………..
 masterand/a in ciclul de studii universitare de master/ anul………….
Facultatea…………………………………………………………………..
 doctorand/a in ciclul de studii universitare de doctorat/ anul………….
Facultatea…………………………………………………………………..
 cursant/a (ISCED 4, nivel de calificare 5 inmatriculati la colegiile organizate la
nivelul institutiilor de invatamant superior)/ anul…………. Facultatea
……………………
Județul de reședință ___________________

Telefon: ________________________

E-mail: _________________________

Data
____________________________

Semnătura
__________________________________

