CHESTIONAR
Acest chestionar este destinat analizei disponibilității persoanelor cu cetățenie
română cu domiciliul sau rezidența în străinătate (de minim 12 luni) pentru demararea
unei afaceri nonagricole în mediul urban din România (cu excepția Regiunii București
– Ilfov) și nevoii de sprijin printr-un proiect finanțat prin POCU Diaspora Start Up.

NUME ȘI PRENUME_______________________________________________________
Date de contact (telefon, e-mail) ______________________________________________
Țara de reședință ___________________________________
Statutul actual:

Angajat
Persoană inactivă
Șomer
Persoană care desfășoară o activitate independentă
Student/ă
Alt statut ______________________
1.Sunteți interesat/ă să deschideți o afacere in Romania?
□ Da
□ Nu
2.În ce domenii ați dori să deschideți o afacere?
□ Industrie
□ IT
□ Industrii creative
□ Turism
□ Comerț
□ Servicii
□ Altele___________________________________________________________
3.Completați județul in care doriți să deschideți o afacere ___________________
4.Care este valoarea necesară pentru a deschide afacerea?
□ sub 20.000 euro
□ 20.000 euro – 30.000 euro
□ 30.000 euro – 40.000 euro
5. Aveți posibilitatea să urmați cursul de Competențe antreprenoriale timp de o săptămână în
România?
□ Da
□ Nu
6. Aveți pregătirea necesară și experiență în domeniul viitoarei afaceri?
□ Am pregătirea necesară și experiență
□ Doar pregătire teoretică
□ Doar experiență
□ Nu

7. Ce factori credeţi că v-au împiedicat până acum să demarați o afacere? (unul sau mai multe
răspunsuri)
□ Nivelul dobânzilor bancare
□ Impozitele ce trebuie plătite
□ Taxele şi contribuţiile la salarii
□ Accesul dificil la credite bancare sau grant-uri
□ Lipsa resurselor financiare
□ Cunoștiințe teoretice insuficiente pentru domeniul afacerii
□ Lipsa cunoștiințelor în privința planificării afacerilor
□ Lipsa serviciilor de consultanță
□ Lipsa informațiilor cu privire la concurența pe piață
□ Lipsa personalului calificat
□ Lipsa spațiului de lucru
□ Alți factori _________________________
8. În ce domenii consideraţi că aveţi nevoie de servicii specializate? (unul sau mai multe
răspunsuri)
□ Studii/cercetări de piaţă
□ Planuri de marketing
□ Planuri de afaceri
□ Strategii de vânzare şi promovare online
□ Consultanţă juridică
□ Consultanţă financiar-fiscală
□ Accesarea de credite bancare
□ Accesarea de finanţări nerambursabile
□ Căutarea de parteneri comerciali
□ Dezvoltarea de francize
□ Implementarea de sisteme de management
□ Consultanţă în resurse umane/salarizare
□ Implementarea de sisteme informatice de gestiune (ERP, CRM)
□ Studii de fezabilitate
□ Consultanţă tehnică
□ Altele________________________________________________________________
9. Ce tipuri de activităţi suplimentare sunt utile în domeniul în care demarați afacerea? (unul
sau mai multe răspunsuri)
□ Stagii de practică
□ Sesiuni de mentorat
□ Schimburi de bune practici
□ Altele________________________________________________________________

Acest chestionar a fost completat:
□Direct de persoana intervievata
□Telefonic

Data___/____/______

