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Sondaj – spirit anteprenorial 
 
 

 Student  Cadru didactic 
 Asistent  Tehnician 

1. Sunteţi 

 Doctorand  Altele 
 
 

2. Universitatea  
 
 

3. Facultatea  
 
 

4. Aveţi de gând să începeţi o afacere ?  Da  Nu 
 
 

 IT  Nanotechnologie 
 Telecomunicaţii  Textile 
 Biotechnologie  Servicii 

5. În ce domeniu ? 
 

 Altele:  
 
 

6. Aţi înfiinţat deja o companie pentru a realiza această idee ?  Da  Nu 
 
 

 Ideea  Finanţare 
 Cursuri despre iniţierea în afaceri  Echipa 
 Planul de afaceri  Sediul 

7. Dacă DA, ce anume a 
fost dificil ?  
 
Dacă NU, ce anume vă 
lipseşte ?  Reţea de cunoştinţe  Consultanţă în domeniu 

 
 

8. Dacă aţi răspuns Ideea ce anume 
v-ar ajuta să găsiţi idei de afaceri ? 
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 Cum să găsiţi oportunităţile 
 Cum să faceţi un plan de afaceri de succes 
 Unde să găsiţi finanţarea 
 Cum să dezvoltaţi compania de la o idee la un produs final 
 Cum să vindeţi produsul şi unde (pe ce piaţă) 
 Cum să îl faceţi cunoscut 

9. Dacă aţi răspuns Cursuri ce 
anume aţi vrea să vă fie 
predate / discutat: 
 

 Altceva:  
 
 
  10. Dacă aţi răspuns Finanţare ce anume aţi încercat deja: 

a. Aţi căutat ajutor la stat ?  Da  Nu 
b. Ce anume v-a oferit statul ca platformă de suport ? 
 

 

c. Aţi încercat fondurile europene SAPARD / Phare?  Da  Nu 
d. Aţi obţinut fonduri europene ?  Da  Nu 
e. Dacă DA, cât aţi obţinut ?  
f. Dacă NU, de ce ? 
 

 

g. Aţi încercat cu prieteni / familie / cunoştinţe  Da  Nu 
f. Cum veţi obţine finanţare  
pentru proiectul dvs? 

 

 
 
  11. Dacă aţi răspuns Consultanţă în domeniu  

a. Aţi căutat consultanţă la camera de comerţ ?  Da  Nu 
b. Alte firme de consultanţă – care ? 
 

 

c. Ce serviciu de consultanţă vă lipseşte în domeniul 
ideii dvs. pentru a vă lansa o companie ? 
 

 

 
 

 Sub 500.000  Sub 1.000.000 
 Sub 2.000.000  Sub 3.000.000 

12. Cât aţi fi dispus să plătiţi pentru un curs de înalt 
nivel, de o săptămână, care să răspundă la toate 
întrebările dvs şi să vă ajute să lansaţi proiectul dorit?  Sub 5.000.000  Oricât 

 
 



 

iunie 2004  © SEEED 2004 

SEEED
Swiss- East European Entrepreneurship Development 

 
13. Credeţi că aceste cursuri ar trebui să fie 
oferite la universitatea / institutul dvs în cadrul 
programului de studii cum sunt oferite alte 
materii ca matematica, informatica ? De ce ? 

 

 
 

14. Ce profesori aţi prefera - cei de la catedrele 
de management sau profesori din exterior care 
au experienţă în lansarea afacerilor în România 
şi străinatate ? De ce ? 

 

 
 

 începutul anului şcolar  înainte de sesiuni 
 după sesiuni  în vacanţe 

15. În ce perioadă aţi putea participa 
la cursuri ? 

 oricând  
 
 

16. Dacă sunteţi într-un domeniu tehnic, 
credeţi că puteţi aplica ideile dvs. din domeniu 
pentru a începe o afacere? De ce? 

 

 
 

17. Dacă aveţi deja invenţii / brevete, de ce 
anume aveţi nevoie ca să le lansaţi pe piaţă? 

 

 
 

18. Daca aveţi o idee tehnică brevetabilă, ce 
anume vă lipseşte ca să o brevetai? 

 

 
 

19. Comentarii / sugestii  
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