
 

Asociaţia  Centrul de Resurse pentru Servicii Sociale 
Sediul social: comuna Pianu, localitatea Pianu de Jos, str.Cloşca, nr.244  
E-mail: ceressalba@yahoo.com; www.ceressalba.ro 

Chestionar  privind identificarea necesității antreprenoriatului social în mediul rural 

Asociația CERESS a demarat o acțiune de identificare a interesului  pentru formare în domeniul antreprenorial și  pentru înființarea de 

întreprinderi sociale,  cu finanțare  nerambursabilă , în mediul rural. Sunt câteva aspecte pe care vă rugăm să le analizați și să răspundeți 

în funcție caracteristicile , așteptările și punctele dumneavoastră de vedere.  

I.Domiciliul Județul :     

Localitatea :                                                                    telefon                                             adresă email 

II.Genul   Feminim        
 

Masculin  

Mod de completare :   Bifați în coloana colorată situația în care vă aflați_  

III. Vârsta  -
ani împliniți 

16-24   IV Nivelul 
de 
educație 

Studii universitare  V. Statutul 
pe piața 
muncii 

Angajat  

25-40  Studii liceale  Șomer în plată  

41-55  Studii gimnazile  Șomer neîndemnizat  

Peste 
55  

 Studii primare   Persoană inactivă ( casnică, 
pensionar   ș.a) 

 

Alte situații  Anteprenor  

Ați urmat cursuri de competente 
antreprenoriale? 

Da 
Nu Alte situații   

VI. Domeniul în care lucrați i în prezent 

Industrie  Agricultură  
 

Comerț  
 

Educație  
 

Sănătate  
 

Consultanță  

Turism  Alimentație 
publică 

 Financiar    Artă, cultură  Social  Transporturi   

IT&C        

VII . Menționați dacă și ce calitate dețineți în cadrul unei firme 
 

Sunt doar angajat   Titular întreprindere individuală  Asociat/ Acționar sub 50% din capital  

Membru IF (Întreprindere 
familială 

 Titular PFA  Persoană fizică autorizată)  Asociat/ Acționar cu 50% din capital  

  Altă situație   Asociat/ Acționar cu peste 50% din capital  

        VIII, Intenționați  să dezvoltați o afacere? 
 

 

Da   Nu   Nu știu   

                                    IX.  În cazul în care doriți să o afacere ,   alegeți o activitate care vă interesează din cele de mai jos 
 

1 
 

Prelucrarea şi conservarea cărnii  
 

14 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor 
proaspete de patiserie 

 

2 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre  15 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi 
a produselor conservate de patiserie 

 

3 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din 
carne de pasăre) 

 16 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor 
produse făinoase similare 

 

4 Prelucrarea şi conservarea cartofilor  17 Fabricarea zahărului  

5 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume  18 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor 
zaharoase 

 

6 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi 
legumelor   

 19 Prelucrarea ceaiului şi cafelei  

7 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor  20 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor  

8 Fabricarea margarinei şi a altor produse 
comestibile similare 

 21 Fabricarea de mâncăruri preparate  

9 Fabricarea produselor lactate  22 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor 
dietetice 

 

10 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor  23 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.  

11 Fabricarea îngheţatei  24 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă  

12 Fabricarea produselor de morărit  25 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie  

13 Fabricarea amidonului şi a produselor din 
amidon 

 

 

 

 26. Alte domenii, care ? 

mailto:ceressalba@yahoo.com
http://www.ceressalba.ro/


X. Câți  angajați și ce sumă aveți nevoie pentru afacerea pe care doriți să o deschideți? 
 

                                               40.000 Euro și 2 angajați      Între 40.000 și   60.000 Euro și 3 angajați  

Altă variantă, precizați  
 
 

XI. În cazul în care primți finanțarea nermabursabilă , ce contribuție proprie puteți asigura ? 
 

5 % din finanțarea primită  
 

10 % din finanțarea primită   

Alte situații, precizați  
 

 

 

XII. În ce măsura considerați că următoarele activități pot  creste calitatea vieții in mediul rural?  
 

Mod de completare : Bifați , pentru fiecare rănd, una din coloanele  de la 1-5. Precizăm că gradul de importanță  
urcă  de la 1 ( putin importantă ) si pana la 5 ( foarte importantă)  . 

1 2 3 4 5 

1. Înființarea de noi afaceri in comunitate, indiferent de profilul afacerii       

 2.Înființarea de noi afaceri in comunitate, cu prioritate in domeniul prelucrării și al comercializării produselor    
   agricole 

     

3.Creșterea numărului de locuri de munca pentru tinerii NEETs  -16 si   29 ani ( nu lucrează și nu studiază)      

4.Încadrarea pe piața muncii a persoanelor din categorii vulnerabile (părinți din familii monoparentale, persoane 
cu handicap, persoane peste 45 de ani  etc.) 

     

 5. Implicarea mediului de afaceri in satisfacerea nevoilor sociale ale comunității, prin donații, investirea unei 
părți   din profit pentru o cauza sociala, sprijinirea categoriilor vulnerabile, etc  

     

6. Informarea  in legatura  cu modaltati prin care afacerile sociale  se pot dezvolta / autosustine       

8. Promovarea de oportunitati de finantare pentru persoane/grupuri si comuntati rurale        

9.Altele, precizați 

XIII. În ce măsură  considerați că activitățile de mai jos sunt importante pentru dumneavoastră ? 

Mod de completare : Bifați , pentru fiecare rănd, una din coloanele  de la 1-5. Precizam că gradul de importanță  urcă  
de la 1 ( putin importantă ) si pana la 5 ( foarte importantă)   

1 2 3 4 5 

1.Informare în legătură cu ce este economia socială /intreprinderile sociale       

2.Servicii de consiliere/ consultanță pentru a înțelege dacă am calitățile necesare pentru a deschide o afacere socială       

3.Explicarea obligațiilor care revin unei persoane care primește o  finanțare nermabursabilă       

4.Cursuri de formare in  domeniul antreprenoriatului       

5.Sprijin pentru  elaborarea planului de afaceri      

6.Consiliere / consultanță pentru depunerea Planului de afaceri și susținerea lui în față comisiei ( juriului)      

7.Consiliere /consultanță în inființarea întreprinderii sociale       

8.Consiliere/consultant în aplicarea Planului de afaceri       

9. Intelegerea  modalitatilor de lucru grupurile vulnerabile  si comunitatea       

10. Altele, precizați  

XIV. În ce măsura decizia dvs. de a deveni antreprenor in mediul rural este influențata de către următorii factori?  

Mod de completare : Bifați , pentru fiecare rănd, una din coloanele  de la 1-5. Precizam că gradul de importanță  
urcă  de la 1 ( putin importantă ) si pana la 5 ( foarte importantă)   

1 2 3 4 5 

1.Lipsa cunoștințelor în domeniul antreprenoriatului      

2.Proceduri greoaie de înființare a unei afaceri      

3.Lipsa de facilități pentru intreprinzători       

4.Nu am banii necesari pentru contribuția proprie       

5.Producția agricola este influențata de factori imprevizibili, precum seceta, ploi abundente, incendii de vegetație  
etc. 

     

6.Nu găsești  persoane interesate să se angajeze       

7.Dificultăți  în comercializarea produselor agricole prelucrate       

8.Altele , precizați  

La finalizarea studiului, doriți să primiți un rezumat al  acestuia ?               DA                     NU  
 
Vă mulțumim pentru timpul acordat !  
Echipa CERESS 
 


