
 
 

1. Antreprenoriatul social este:  

a) Procesul prin care se realizează produse și 
servicii eficiente, inovatoare și durabile pentru 
a răspunde provocărilor sociale, societale și de 
mediu 

b) Procesul de răspuns la o oportunitate de piață 

c) Procesul de înființare a unei afaceri, 
asumându-și riscuri financiare în speranța 
profitului 

 

 

 

2. Antreprenoriatul social a fost dezvoltat pentru 

prima dată în:  

a) În timpul revoluției industriale 

b) În anii 80  

c) În timpul Renașterii 

 

 

 

3. Stabilirea și clasificarea părților interesate este 

foarte importantă:  

a) Fals 

b) Adevărat 

 
 

 

4. Pentru a echilibra munca și viața personală, 
trebuie să:  

a) Stabiliți niște limite cu privire la programul de lucru și 
luați-vă ceva timp liber 

b) Raportați orice nu este legat de activitatea 
profesională 

c) Continuați activitatea profesională până când 
problema este rezolvată 

 
 

5. Pentru a avea succes, un antreprenor social 

trebuie:  

a) Să lucreze pe cont propriu 

b) Să dezvolte o rețea cu alți antreprenori sociali 
și factori ai schimbării 

c) Să aibă încredere numai în abilitățile și 
competențele sale 

 

 

 

 

6. Ce presupune echilibrul dintre viața profesională 
și cea privată? 

a) Munca și viața privată sunt complet separate 

b) Munca și viața privată ar trebui să fie echilibrate 

c) Munca și viața privată nu pot fi separate și ar 
trebui să fie echilibrate 

 

 

 

7. Ce presupune amestecul dinte viața profesională și 
viața personală? 

a) Munca și viața privată sunt separate și ar trebui să 
fie bine echilibrate 

b) Munca și viața privată nu trebuie separate. Există o 
tranziție fluidă între ambele 

 

8. Ce măsuri susțin un echilibru mai bun între viața 
profesională și viața personală? 

a) Un salariu mare 

b) Timp de lucru flexibil 

c) Munca de acasa 

d) Concediu parental sau concediu parental parțial 
fără frica pierderii locului de muncă sau a poziției  

e) Contract de freelancer 

 





9. Ce calități și abilități personale ar sprijini un 
echilibru mai bun între viața profesională și viața 
personală? 

a) Sârguință, entuziasm, stabilitate emoțională, 
empatie 

b) Abilitatea de a putea lăsa munca în urmă la 
sfârșitul zilei și de a realiza că viața este mult mai 
mult decât munca. Să ne dăm seama că 
perfecțiunea este de neatins și să nu pierdem 
timpul pe oameni și sarcini negative 

c) Abilități de comunicare, reziliență, abilități de 
luare a deciziilor, plasarea activității profesionale 
pe primul loc 

 

10. Ce caracteristici personale trebuie să aibă o 
persoană pentru a începe un antreprenoriat social 
de succes? 

a) Pedanterie, perseverență, individualism, 
sârguință 

b) Spirit de aventură, curiozitate, egocentrism, 
căutarea profitului 

c) Creativitate, identificarea oportunităților și 
crearea de noi piețe, cooperare, asumare de 
riscuri, încredere și optimism, credință în 
capacitatea oamenilor de a se schimba 

 

 

11. Care este definiția unui antreprenor social?  

a) Cineva care dezvoltă o organizație în scopul 
schimbării sociale 

b) Cineva care identifică problemele sociale 

c) Cineva care are o prezență online și în social 
media 

 

 

 

12. Ce este o întreprindere socială?  

a) O organizație care nu realizează profituri 

b) O organizație al cărei obiectiv principal este să aibă 
un impact social 

c) O organizație care nu are activități comerciale 

 

 

 

 

13. Identificați o caracteristică cheie a unui 
antreprenor social: 

a) Atitudine managerială 

b) Încredere în gestionarea aspectelor financiare 

c) Rețea mare  de contacte/ acces la oportunități de 
creare și stabilire de contacte 

 

 

 

 

14. Identificați un stil de conducere comun:  

a) Laissez-Faire 

b) Liberal 

c) Colaborativ 

 

 

15. Ce este practica reflectivă? 

a) metodă de identificare a competențelor și 
cunoștințelor existente 

b) metodă de evaluare a propriilor noastre gânduri 
și acțiuni, în scopul învățării și dezvoltării 
personale 

c) metodă de reducere a riscurilor în procesul de 
înființare a unei întreprinderi sociale 

 

 

16. Ce este reglementat în dreptul muncii? (Alegeți 
trei dintre următoarele răspunsuri) 

a) Numărul maxim ore de lucru 

b) Sarcinile de lucru 

c) Petrecerile în cadrul organizației 

d) Politica de conformitate 

e) Valoarea concediului de odihnă plătit 

f) Valoarea concediului medical plătit 

g) Utilizarea telefonului mobil în interes privat 





17. Care dintre instrumentele enumerate sunt 

instrumente de luare a deciziilor? (Alegeți patru 
dintre următoarele răspunsuri) 

a) Exercițiul de bârfe 

b) Pro și contra 

c) Ascultarea activă 

d) Copacul vieții 

e) Arborele decizional 

f) Analiza SWOT 

g) Modelul 10 – 10 -10 

h) Calatoria în timp 

 

 

18. Vă rugăm să enumerați cel puțin 5 subiecte 

care trebuie luate în considerare în conducerea 

unei întreprinderi 

 

 

19. Ce reprezintă literele S,W,O și T în analiza 

SWOT? 

 

20. Care sunt modalitățile de finanțare a unei 
întreprinderi sociale nou create? 

a) Găsirea de donatori, sectorul privat, găsirea de 
sprijin financiar extern sub formă de fundații, 
organizații guvernamentale, precum și persoane 
fizice sau corporații care fac donații sub formă de 
muncă, asistență guvernamentală, donații în 
natură 

b) Împrumuturi și credite bancare, subvenții de stat 

c) Acțiuni de caritate și campanii 

 

 

21. Definiția unui model de afaceri se bazează pe 
o analiză a mediului său și a forțelor care 
determină atractivitatea sectorului. Ce 
instrumente sunt mai potrivite în această analiză? 

a) PESTEL și cele cinci forțe ale lui Porter 

b) Instrumentele „Design Thinking” 

c) Analiza propunerii de valoare 

 

 

 

22. Care sunt atributele sau caracteristicile care 

trebuie îndeplinite de obiectivele 

antreprenorului? 

a) Specific, Măsurabil, (de) Atins, Relevant, 
(încadrat în) Timp 

b) Ambițios, Argeat, Realizabil, Responsabil 

c) Realizabil, Interesant, Dezirabil, (de) Acțiune 

 

 

 

23. Ce este un model de afaceri „Canvas”? 

a) Un model de afaceri care descrie modul în care 
o companie creează, furnizează și captează 
valoare 

b) Este un instrument de bază pentru definirea 
modelului de afaceri care trebuie să fie stabilit 
pe toată durata afacerii 

c) Un model de afaceri „Canvas” este același cu 
Planul de Afaceri 

 

 

24. Propunerea de valoare în definiția a modelului 

de afaceri poate fi definită ca: 

a) Un set de atribute ale serviciilor și produselor 
care adaugă valoare anumitor segmente de 
piață 

b) Utilizarea unei mărci, care poate aplica 
principiile și valorile clienților în produsul sau 
serviciul oferit 

c) Este procesul de împărțire a clienților în grupuri, 
pe baza caracteristicilor comune 

 





25. Ce înseamnă „pivotare” într-o afacere 

socială? 

a) Trecerea la o nouă strategie de adaptare a 
produsului sau serviciului atunci când ideea 

inițială nu funcționează conform planificării, în 
mod normal ca urmare a testării ideii 
preliminare 

b) Schimbări minore ale ideii de afaceri, datorită 
unui proces constant care urmărește să capteze 
valoare pentru produsul sau serviciul furnizat 

c) Calcularea fluxurile de venituri rezultate din 

propunerile de valoare oferite cu succes 

clienților 

 

 

26. Competența antreprenorială se referă la: 

a) Utilizarea cu încredere și în mod critic a 
tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) 

pentru muncă, timp liber și comunicare  

b) Capacitatea de a identifica oportunități, de a 

pune ideile în practică și de a le transforma în 

valori pentru ceilalți  

c) Competență personală, interpersonală și 
interculturală care acoperă toate formele de 
comportament care îi ajută pe indivizi să participe 
într-un mod eficient și constructiv la viața socială 
și profesională 

 
 

27. Dimensiunea personală (abilitatea personală) 
a antreprenorului este: 

a) Capacitatea individului de a pune în practică 
ideile 

b) Capacitatea de a planifica și gestiona proiecte 
pentru a-și atinge obiectivele economice 

propuse 

c) Capacitatea de a planifica și gestiona proiecte 
pentru a atinge obiectivele sociale propuse și 
capacitatea de a integra problemele sociale ale 

comunității ca parte integrantă a operațiunilor 
de afaceri 

 

 

 

28. Asumarea riscurilor necesită: 

a) Disponibilitatea de a asculta 

b) Capacitatea de a răspunde la feedback 

c) Abilitatea de asumare de riscuri măsurate sau 
calculate 

 

29. Dimensiunea economică a afacerii sociale 
vizează: 

a) Capacitatea individului de a pune în practică 
ideile 

b) Capacitatea de a planifica și gestiona proiecte 
pentru a atinge obiectivele economice propuse 

c) Capacitatea de a planifica și gestiona proiecte 
pentru a atinge obiectivele sociale propuse și 
capacitatea de a integra problemele sociale ale 

comunității ca parte integrantă a operațiunilor 
de afaceri 

 

30. Dimensiunea socială a afacerii vizează: 

a) Capacitatea individului de a pune în practică 
ideile 

b) Capacitatea de a planifica și gestiona proiecte 
pentru a atinge obiectivele economice propuse 

c) Capacitatea de a planifica și gestiona proiecte 
pentru a atinge obiectivele sociale propuse și 
capacitatea de a integra problemele sociale ale 

comunității ca parte integrantă a operațiunilor 
de afaceri 

 

 

31. Cum își poate finanța un antreprenor 
întreprinderea? 

a) Crowdfunding 

b) Prin vânzarea proprietăți (lor) de care dispune 

c) Jucând la loterie 

 

 

 

32. Ce este un studiu de fezabilitate? 

a) Analiza care ia în considerare toți factorii 
relevanți ai unui proiect pentru a vedea dacă 
un proiect este viabil 

b) Foaia de parcurs a unui proiect 

c) Un studiu pentru construirea biroului 

 





 

 

 

33. Un studiu de fezabilitate include cel puțin: 

a) Analiza principalilor concurenți și a 

dimensiunii și tendințelor pieței 

b) Organizarea întreprinderii 

c) Situația politică 

 

 

 

 

34. Ce este un plan de afaceri? 

a) Un document în caz de eșec 

b) Un document care conține date prognozate 
despre viitorul întreprinderii 

c) Un document pentru a rezuma punctele tari și 

punctele slabe ale întreprinderii 

 

 

 

35. Ce caracteristică principală ar trebui luată în 

considerare pentru alegerea formei juridice a 

întreprinderii? 

a) Formalitățile privind regimurile fiscale și de 
securitate socială 

b) Dimensiunea companiei 

c) Locația companiei 

 

 

36. Ce este antreprenoriatul „social”? 

a) Echilibrul între organizațiile non-profit și 
întreprinderile obișnuite de afaceri, care pot fi 
autosustenabile și profitabile și, în același timp, 
pot ajuta la depășirea dificultăților sociale 

b) Un set de activități care vizează rezolvarea unor 
probleme sociale importante, activități care nu 

aduc venituri antreprenorului 

c) Se referă la originea unui individ 

 

37. Care afirmație este corectă? 

a) Antreprenorul social folosește tehnici și strategii de 

afaceri pentru a atinge eficiența și durabilitatea, 
precum și pentru a asigura satisfacerea nevoilor 
sale financiare 

b) Antreprenorul social caută în principal să rezolve 
problemele din domeniul industriei și furnizarea de 
servicii 

c) Antreprenorul social este o persoană care lucrează 
de obicei pentru a obține profituri și a crește 
rentabilitatea investiției prin alocarea unei părți din 
profituri pentru a rezolva o problemă socială 
importantă 

38. Care este diferența dintre un antreprenor social 
și un antreprenor tradițional? 

a) Antreprenorii sociali sunt indivizi creativi și 
inovatori și dezvoltă idei care ajută la rezolvarea 
problemelor din societate 

b) Antreprenorii sociali sunt misionari care aderă la 
viziunea lor și se concentrează în principal pe 
transformarea societății și rezolvarea problemelor 
acesteia 

c) Antreprenorii sociali recunosc existența unei 

probleme sociale și folosesc principiile și 
instrumentele antreprenoriatului tradițional 
pentru a organiza, crea și gestiona o întreprindere 
al cărei scop este să rezolve problema respectivă 
sau să răspundă nevoilor publice respective. 

 

39. Formele antreprenoriatului social sunt: 

a) Companii de afaceri; cooperative; modele 

hibride; organizații neguvernamentale (ONG-

uri); model de franciză socială; model de 
incubator de afaceri 

b) Organizații neguvernamentale (ONG-uri), 

organizații caritabile 

c) Companii de afaceri, organizații caritabile 

40. Care sunt asemănările între antreprenoriatul 
tradițional și cel social? 

a) Membrii personalului pot fi voluntari, structură 
juridică similară 

b) Este necesar un capital de pornire și de 
exploatare suficient; structură juridică similară; 
abordare similară în planificarea afacerii, 
marketing, management și promovare; personal 
motivat, abil și dedicat 

c) Profitul nu este un scop final, ci un instrument 

pentru menținerea viabilității financiare, o 
abordare similară în planificarea, marketingul, 
managementul și promovarea afacerii 

 





 

 

41. Generarea ideilor de afaceri este procesul de: 

a) Creare, dezvoltare și comunicare a ideilor care 

sunt abstracte, concrete sau vizuale 

b) Derulare a etapelor pe care o persoană le 

parcurge pentru a determina cea mai bună 
opțiune sau curs de acțiune pentru a-și atinge 

obiectivele 

c) Obținere unei soluții pașnice, în urma unui 
litigiu, între două sau mai multe părți implicate 

 

 

 

42. Inovația are legătură cu: 

a) Crearea unui nou produs, proces, aplicație etc. 
care se poate traduce, sau nu, prin rezolvarea 

unei probleme aparente sau potențiale 

b) Aplicarea unei abordări existente sau creative în 
abordarea unei probleme 

c) Capacitatea de a copia sau reproduce o parte a 

unui articol / proces autentic 

 

 

43. O nevoie socială care potențial poate fi 

îndeplinită de o nouă afacere este: 

 

a) O oportunitate 

b) O ofertă de afaceri 

c) O oportunitate de afaceri 

 

 

44. Ceea ce oamenii trebuie să aibă pentru a 

supraviețui, cum ar fi apa, mâncarea, 
îmbrăcămintea și adăpostul este definit ca: 

a) Dorință 

b) Nevoie 

c) Produs 

 

 

45. Antreprenorii de succes recunosc o 

oportunitate atunci când: 

a) Ideea de afaceri prinde contur și sunt pregătiți 
să o abordeze 

b) Piața este saturată și sunt gata să integreze 
noua idee de afaceri în contextul general 

c) Piața nu este pregătită și pot dezvolta interesul 

și cererea pentru ideea de afaceri 

 

 

46. Care sunt elementele de bază ale unei 
strategii de marketing? 

a) Cele 4P ale marketingului: Produs, Preț, 
Promovare și Plasare 

b) Calitatea produsului, caracteristicile produsului 

și designul produsului 

c) Cercetare de piață, segmentare și definirea 
produsului 

 

 

 

47. Ce tip de marketing permite întreprinderii 

sociale să interacționeze cu clientul și să genereze 

feedback de la acesta? 

a) Marketing direct și, mai ales, marketing digital 

b) Marketing corporativ 

c) Marketing international 

 

 

48. Unul dintre principalele motive pentru care 

antreprenorii sociali trebuie să lucreze la 
segmentarea pieței este: 

a) Pentru a găsi un segment de piață pe care 

antreprenorul social să își poată concentra 
strategia de marketing și testa nivelul de 

accesibilitate a ofertei și nivelul de 

acceptabilitate 

b) Pentru a înțelege comportamentul clienților 
față de o strategie de preț definită 

c) Pentru a obține feedback de la clienți cu privire 

la o propunere de valoare 

 





 

 

49. Antreprenorii sociali trebuie să stabilească 
întotdeauna prețul corect pe baza diferitelor 
metode, cum ar fi: 

a) Nivel egal și cost plus, concurență, bazat pe 
cerere 

b) Prețul corect nu este relevant în afacerile 
sociale 

c) Afacerile sociale trebuie să stabilească 
întotdeauna prețurile la un nivel inferior pentru 
a asigura volume mari de utilizatori 

 

 

 

50. Unele obiective antreprenoriale sociale, cum 

ar fi campaniile de sensibilizare a publicului, pot 

fi atinse printr-o: 

a) campanie publicitară destinată informării și 
educării utilizatorilor și consumatorilor 

b) bună politică de prețuri 

c) vânzare personală față în față sau prin telefon 

 

 

 

 51. Ce este schimbarea socială? 

a) Întâlnirea de noi prieteni 

b) Modificarea valorii acțiunilor la bursă 

c) Transformarea instituțiilor culturale și sociale în 
timp 

d) Demolarea clădirilor vechi și construirea unora noi 

 

 

 

 

52. Care sunt cele 4 cauze comune ale schimbărilor 
sociale? 

a) tehnologia, instituțiile sociale, populația, mediul 

b) muzica, sportul, tehnologia, tipurile climatice  

c) schimbările legislative, democrația, sportul, 
muzica 

d) populația, mediul înconjurător, muzica, tipurile 
climatice  

53. Când vă confruntați cu schimbarea, adesea 
este o bună idee să efectuați o analiză PEST a 
problemelor cu care se confruntă organizația și a 
gradulului lor de dificultate. Care sunt factorii  

considerați într-o analiză PEST? 

a) personalul, mediul, factori sociali, modul de 
gândire 

b) factori politici, factori economici, tradițille, 
modul de gândire 

c) factori politici, factori economici, factori 
sociali, factori tehnologici 

d) personalul, factori economici, societatea, 
timpul 

 

54. O altă modalitate de a revizui cât de 
rezistentă va fi întreprinderea dvs. socială în 
perioade de schimbare este efectuarea unei 

analize SWOT. Acest lucru vă va ajuta să 
identificați factorii care vă afectează afacerea 
socială. Ce considerați într-o analiză SWOT? 

a) aspectele sociale, pierderile, amenințările, 
oportunitățile 

b) punctele tari, slăbiciunile, aspectele 
tehnologice, rezultatele 

c) aspectele sociale, slăbiciunile, amenințările, 
rezultatele 

d) punctele tari, punctele slabe, amenințările, 
oportunitățile 

 

  

55. Ce se înțelege prin reziliență personală? 

a) Capacitatea de recuperare în urma evenimentelor 

dificile de viață 

b) Nivel scăzut de reacție la stres 

c) Utilizarea alcoolului sau a altor substanțe pentru a 
face față situațiilor dificile 

 

 

56. Creșterea întreprinderii sociale include: 

a) Creșterea operațiunii pentru o capacitate de 
producție mărită, un volum crescut al 
producției, dezvoltarea domeniului de aplicare și 
a parteneriatelor strategice 

b) Pătrunderea pe noi piețe și accesibilitatea mai 
multor persoane la activitățile întreprinderii 

c) Dezvoltarea de parteneriate strategice cu alte 
organizații / persoane într-un cadru mai larg de 
acțiuni 

 





 

 

 

57. Diversificarea este: 

a) Un proces de schimbare a activităților și 
resurselor 

b) O situație de transfer de cunoștințe 

c) Redistribuirea resurselor și elaborarea unui 
plan de cinci ani 

 

 

 

 

58. Franciza este: 

a) Un sistem prin care bunurile, tehnologiile și 

serviciile sunt distribuite pe piață 

b) Distribuția de bunuri și servicii 

c) Publicitate de bunuri și servicii 

 

 

 

59. Gândirea „lean” este: 

a) Filozofie de afaceri care urmărește să dea un 
nou sens organizării companiilor pentru a 
atinge valoarea maximă pentru client, 

eliminând în același timp „pierderile” interne 
din procese 

b) Baza unei metode tradiționale de organizare la 

care se adaugă noi tehnici originale 

c) Componenta tehnicilor de producție esențiale 

 

 

 

60. Impactul social maxim poate fi atins prin: 

a) Optimizarea canalelor de distribuție și livrare 
utilizate în prezent 

b) Colectarea de feedback de la clienții existenți 
și alte părți interesate 

c) Cercetare de piață a clienților care nu au fost 
contactați încă 

 

  

  




