
 
În scopul realizării unei baze de date, vă adresăm rugămintea de a completa chestionarul de mai jos. Menționăm că informațiile pe 

care ni le veți furniza vor fi utilizate exclusiv în scop statistic (datele personale sunt protejate conform Legii 677/2001 și 

Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date și sunt confindențiale). De asemenea vă rugăm să ne permiteți să vă contactăm, în cazul în 

care  vom dori să vă solicităm date suplimentare privind evoluția dumneavoastră în carieră. 

  

FIȘĂ DE MONITORIZARE A STUDENȚILOR/MASTERANZILOR CARE INIȚIAZĂ AFACERI 

NUMELE, inițiala tatălui, PRENUME   

Data nașterii Adresa  

Telefon fix Telefon mobil E-mail 

Facultatea 

 

Specializarea Anul de studii Forma de învățământ 

o IF                o Ifr o Licență o Masterat 

  

În prezent derulați vreo afacere? 

o da o nu 

În viitor intenționați să inițiați vreo afacere? 

o da                        o nu 

Forma juridică a firmei                                 o SRL o SA Alta (specificați).................... 

Tipul de activitate conform statutului o Producție o Comerț o Servicii 

   

Care sunt resursele de care ați dispus la inițierea afacerii? 

MATERIALE o DA o NU  MANAGERIALE o DA o NU 

FINANCIARE o DA o NU  UMANE (personal calificat) o DA o NU 

                                               

Știți cum se întocmește un plan de afaceri? o DA o NU am văzut, dar nu am întocmit 

Ați realizat un plan de afaceri pentru afacerea 

dvs? 

o DA o NU o ÎN CURS o am nevoie de un model de 

plan de afaceri 

Credeți că aveți nevoie de un curs să vă 

administrați bine afacerea?  

o DA o NU o NU ȘTIU 

 

o urmez un curs în prezent 

 

Ce tip de resurse credeți că vă sunt necesare ca 

să vă administrați mai bine afacerea? 

MATERIAL o DA o NU o NU ȘTIU 

FINANCIAR o DA o NU o NU ȘTIU 

MANAGERIAL o DA o NU o NU ȘTIU 

RESURSE UMANE 

CALIFICATE 

o DA o NU o NU ȘTIU 

 

Aveți experiențe anterioare în afaceri Aveți modele de antreprenori de succes după care să vă ghidați? 

 

            o DA o NU o DA                                o NU 

  

Cunoașteți legislația care reglementează societățile comerciale 

în România? 

De unde v-ați informat? 

 

o DA o NU o Centrul de 

Consiliere 

o Registrul 

Comerțului 

o Consilier Juridic 

Specificați măcar o lege: o Internet o Prieteni 

 Altele: 

 

De câți ani funcționează afacerea dumneavoastră? o mai puțin de 1 an  o între 1 și 2 ani o între 3 și 5 ani  o peste 5 ani 

Dacă ați demarat recent activitatea, în ce 

fază sunteți? 

o de proiect  o de obț. avizelor  o  înregistrată fără a funcționa     funcționează 

Au fost impedimente în inițierea și desfăș. afacerii?   o Foarte mari   o Mari  o Potrivit o Mici       o Foarte mici 

Care sunt motivele inițierii sau dorinței de inițiere a afacerii?     o curiozitate   o materializarea unor idei   o câștig financiar 

În ce măsură sunteti pregătit să dezvoltați afacerea 

dumneavoastră?  

o Foarte mare o Mare o Potrivit Mică o Foarte mică  Deloc 

Cum apreciați succesul afacerii?     Foarte bun   Bun Potrivit Slab Foarte slab Deloc 

Câtă încredere aveți în capacitatea de a reuși  în afacere?    Foarte mare  Mare Potrivit Mică Foarte mică Deloc 

Vă mulțumim și vă dorim succes în carieră! 

 
Stimate domnule/doamnă student (ă)/masterand (ă), 


