
 

 

1. Răspunsul corect este a) 

Pentru a fi un antreprenor social de succes, trebuie să știi ce ești. 
Dacă ați dat un răspuns greșit: pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Modulul 1 - Capitolul: Ce 

este un antreprenor social? 

 

2. Răspunsul corect este b) 

Deși forme ale antreprenoriatului social pot fi găsite de-a lungul istoriei, cu adevărat a fost dezvoltat odată 
cu crearea Ashoka în 1980. Cunoașterea istoriei antreprenoriatului social este importantă.  
Dacă ați dat un răspuns greșit: pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Modulul 1 - Capitolul: Ce 

este un antreprenor social? 

 

 

3. Răspunsul corect este b) 
Fiecare întreprindere socială are un set unic de părți interesate, care au un interes, direct sau indirect, în 

activitatea organizației. Pentru a stabili cum să abordați și să gestionați aceste grupuri diverse, care uneori 
au interese diferite și conflictuale, poate fi utilă o metodă de cartografiere sistematică. 
Dacă ați dat un răspuns greșit: pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Modulul 1 - Capitolul: 

Cum se comunică cu toate părțile interesate. 

 

4. Răspunsul corect este a) 
Pentru a avea un succes de durată, este importantă echilibrarea vieții private cu cea profesională. Respirați, 
faceți un pas înapoi și reflectați la pașii următori, sunt câteva modalități bune. Nu vreți să vă consumați de 

tot. Luați-vă puțin timp și reflectați la aceste aspecte. 

Dacă ați dat un răspuns greșit: pentru mai multe informații vă rugăm să consultați Modulul 1 - Capitolul: 

Echilibrați munca viaţa de zi cu zi. 

 

5. Răspunsul corect este b) 
Comunitatea este vitală pentru toți antreprenorii sociali. Doar o rețea de succes îl poate ajuta pe 
antreprenor să se dezvolte, să crească, să găsească noi oportunități și noi idei. Construirea unei rețele este 
crucială. 
Dacă ați dat un răspuns greșit: pentru mai multe informații, consultați Modulul 1 - Capitolul: Construirea și 
întreținerea unei rețele și a comunității. 

 
 

6. Răspunsurile corecte sunt a) și b) 
Echilibrul dintre viața profesională și cea privată presupune, în primul rând, o separare a vieții profesionale 
de viața privată. 
Dacă răspunsurile dvs. nu au fost corecte, puteți verifica mai multe informații în Modulul 2. 

 

7. Răspunsul corect este b) 
Amestecul dintre viața profesională și viața privată presupune că munca și viața personală nu ar trebui să fie 
zone separate în mod clar, ci că s-ar întrepătrunde în tranziții fluide.  
Dacă răspunsul dvs. nu a fost corect, puteți verifica mai multe informații în Modulul 2. 

 



 

 

 



 

8. Răspunsurile corecte sunt b), d) 

Munca la domiciliu poate fi atât un sprijin, cât și un pericol pentru echilibrul dintre viața profesională și viața 
personală. Pentru multe persoane riscurile implicate sunt mai mari decât sprijinul obținut. 
Dacă răspunsurile dvs. nu au fost corecte, puteți verifica mai multe informații în Modulul 2. 

 

9. Răspunsul corect este b) 
Trebuie să vă familiarizați cu calitățile personale care susțin echilibrarea vieții profesionale cu viața 
personală.  
Dacă răspunsul dvs. nu este corect, puteți reveni la modulul 2. 

 

10. Răspunsul corect este c) 
Înființarea unei întreprinderi sociale de succes este o sarcină mereu provocatoare și trebuie să fiți conștienți 
de caracteristicile personale care vă ajută să faceți acest lucru.  
Pentru mai multe informații, accesați Modulul 2 pentru a verifica. 

 

11. Răspunsul corect este a) 
Cineva care recunoaște o problemă socială și folosește principiile antreprenoriale pentru a crea, organiza și 
gestiona o entitate care produce schimbări sociale. Antreprenorii sociali identifică ceea ce nu funcționează și 
rezolvă problema schimbând sistemul, multiplicand soluția și convingând întreaga societate să facă un salt 
înainte. 

Accesați modulul 3 pentru a vă completa cunoștințele despre definițiile antreprenorilor sociali.  

 

12. Răspunsul corect este b) 

Comisia Europeană a definit o întreprindere socială ca fiind „un operator în economia socială al cărui 
obiectiv principal este să aibă un impact social mai degrabă decât să obțină profit pentru proprietarii sau 
acționarii lor. Funcționează prin furnizarea de bunuri și servicii pentru piață într-un mod antreprenorial și 
inovator și își folosește profiturile în primul rând pentru atingerea obiectivelor sociale ... ” 

Accesați modulul 3 pentru a vă completa cunoștințele despre definițiile întreprinderilor sociale.  

13. Răspunsul corect este a) 
Există o serie de caracteristici cheie pentru un antreprenor social. Sunt incluse aici: calitățile personale, 

atitudinea antreprenorială, abilitățile sociale, atitudinile manageriale. 

Accesați modulul 3 pentru a o mai bună înțelegere a caracteristicilor cheie ale antreprenorilor sociali. 

14. Răspunsul corect este a) 
Fiecare persoană este unică, ceea ce înseamnă că modul în care fiecare antreprenor social își conduce 

întreprinderea socială într-o manieră proprie. Stilurile de conducere pot fi clasificate în funcție de trăsăturile 
de personalitate ale liderilor. Există diverse stiluri de conducere: Autocratic, Democrat, Laissez-Faire, 

Tranzacțional, Transformațional. 

Accesați modulul 3 pentru a vă completa cunoștințele despre despre stilurile de conducere. 

 



 

 

 



15. Răspunsul corect este b) 
Practica reflectivă este un cadru de lucru într-o continuă evoluție. Este folosit pentru a ne dezvolta propria 
practică și pentru a-i dezvolta pe alții. Este o metodă care ne ajută să evaluăm unde ne aflăm în prezent și să 
ne îmbunătățim prezentul și viitorul. Există mai multe modele teoretice utilizate pentru practica reflectivă, 
printer acestea fiind Ciclul reflectiv al lui Gibbs și Modelul reflectiv al lui Kolb. 
Accesați modulul 3 pentru a vă completa cunoștințele despre definițiile practicii reflective. 

 

16. Răspunsurile corecte sunt a), e), f)  
Dacă răspunsurile dvs. nu au fost corecte și doriți mai multe informații, consultați modulul 4 și legislația 
muncii din țara dvs. 

 

17. Răspunsurile corecte sunt b), e), f), g) 
Dacă răspunsurile dvs. nu au fost corecte, verificați modulul 4. 

18. Iată câteva răspunsuri corecte: 
Legislația din țara mea, Codul muncii, Cum mă coordonez pe mine, Cum îmi coordonez angajații, Managementul 
financiar, Gestionarea relației cu clienții, Marketing, Utlizarea datelor (protecția acestora), Managementul 
calității, Sănătatea și securitatea la locul de muncă, Luarea deciziilor. 
Dacă ați scris mai puțin de 3 răspunsuri corecte, verificați modulul 4. 

 

19. Răspunsul corect este: 

S pentru punctele tari; W pentru slăbiciuni; O pentru oportunități; T pentru amenințări 
Dacă nu ați putut numi răspunsurile corecte, verificați modulul 4. 

 

20. Răspunsul corect este a) 
Este foarte important să cunoaștem modalitățile posibile de finanțare a unui start-up social. 
Verificați modulul 4 pentru a identifica modalitățile de finanțare. 

21. Răspunsul corect este a) 

Mediul general cuprinde factori socio-economici și este studiat prin analiza PESTEL (factori politici, 
economici, sociali, tehnologici,  ecologici/mediu și legali/juridici). Mediul specific identifică factorii legați de 
sectorul în care compania concurează (furnizori, clienți, concurenți actuali și potențiali). 
Dacă ați dat un răspuns greșit: vă rugăm să consultați capitolul 1.2 din Modulul 5 Întreprinderea mea de 
succes. 



 

 

 



22. Răspunsul corect este a) 

Acronimul SMART este un instrument conceput pentru a ajuta organizațiile și indivizii să își stabilească 
obiectivele într-un mod eficient și productiv. Obiectivele specifice și măsurabile definesc un poiect de succes 
sau o inițiativă de succes. Acest model a fost creat de Peter Drucker (1955). Puteți găsi articole și bibliografie 
pe Internet. 

Dacă ați dat un răspuns greșit: pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați capitolul 1.3 din Modulul 
5 Întreprinderea mea de succes. 

23. Răspunsul corect este a) 

„Canvas” o metodă folosită pentru dezvoltarea conceptului afacerii în termeni simplificați, ușor de înțeles și 
flexibili, fără a simplifica, însă, funcționarea companiei. Acest instrument este aplicabil pentru orice tip de 
afacere, organizație sau proiect. Există un număr mare de modele completate pe web. Există, de asemenea, 
videoclipuri pe Youtube realizate de Alexander Osterwalder și alți specialiști. 
Dacă ați dat un răspuns greșit: pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați capitolul 2 din Modulul 5 
Întreprinderea mea de succes.  

24. Răspunsul corect este a) 

Puteți afla mai multe despre propunerile de valoare în lucrarea lui Alexander Osterwalder „Proiectarea 
propunerii de valoare”. 

Dacă ați dat un răspuns greșit: pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați capitolul 2 din Modulul 5 
Întreprinderea mea de success. 

25. Răspunsul corect este a) 

Când suntem implicați într-un process de tipul „creare-măsurare-învățare”, ne putem găsi ca antreprenori 
sociali, într-unul dintre cele mai dificile momente: acela de de a schimba (pivota) strategia pe care am 
realizat-o până acum sau de a continua în aceșai mod, în ciuda indicatorilor obținuți. Puteți afla mai multe 
despre conceptul de pivotare în lucrearea „The Lean Startup” a lui Eric Ries. 

Dacă ați dat un răspuns greșit: pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați capitolul 2 din Modulul 5 
Întreprinderea mea de succes. 

26. Răspunsul corect este b) 

Competența antreprenorială este una dintre cele opt competențe cheie ale învățarii pe tot parcursul vieții, 
recomandate de Consiliul European. Aceste abilități sunt necesare pentru o eficiență maximă și pentru o 
viață împlinită (personală și profesională). Această întrebare vă „invită” să stabiliți diferența dintre 
competențele antreprenoriale, competențele digitale și competențele sociale și civice. 
Dacă ați dat un răspuns greșit: puteți găsi informații utile în modulul 6 Competențele mele antreprenoriale. 

27. Răspunsul corect este a) 

Fiecare antreprenor trebuie să aibă un set de abilități personale și de afaceri. În plus, în cazul 
antreprenorului social, trebuie să existe competențe care vizează implementarea dimensiunii sociale a 
afacerii. Dimensiunea personală a antreprenorului (abilitățile sale personale) reprezintă capacitatea 
persoanei de a-și pune în practică ideile. 
Dacă ați dat un răspuns greșit: puteți găsi informații utile în modulul 6 Competențele mele antreprenoriale. 

28. Răspunsul corect este c) 

Afacerile implică multe riscuri, pe care un antreprenor nu trebuie să ezite să și le asume. În acest sens, 
antreprenorul trebuie să dețină cunoștințele necesare pentru a evalua factorii de risc în dezvoltarea unui 
proiect și pentru a adopta măsurile de control optime. 
Pentru a identifica erorile, vă rugăm să parcurgeți capitolul 3.1 din modulul 6 Competențele mele 
antreprenoriale. 

https://www.digitallitmus.com/blog/what-is-a-value-proposition
https://www.digitallitmus.com/blog/what-is-a-value-proposition


 

 

 



29. Răspunsul corect este b) 

Dimensiunea economică a afacerii sociale reprezintă capacitatea de a planifica și gestiona proiecte pentru a 
atinge obiectivele economice propuse. Cu ajutorul acestor cunoștințe și abilități se poate realiza o analiză a 
mediului de afaceri, o planificare adecvată, o dezvoltare eficientă a strategiei și acțiuni de monitorizare 
eficiente. 

Dacă ați dat un răspuns greșit: Consultați capitolul 3.2 din Modulul 6 Competențele mele antreprenoriale. 

30. Răspunsul corect este c) 

Dimensiunea socială a afacerii reprezintă capacitatea de a planifica și gestiona proiecte pentru a atinge 
obiectivele sociale propuse și capacitatea de a integra problemele sociale ale comunității în operațiunile de 
afaceri. Un antreprenor social este o persoană care lucrează într-o manieră antreprenorială, dar mai 
degrabă în beneficiul public și social decât să câștige bani (pentru câștig personal). 
Dacă ați dat un răspuns greșit: Consultați capitolul 3.3 din modulul 6 Competențele mele antreprenoriale. 

31. Răspunsul corect este a) 

„Crowdfunding”-ul este una dintre cele mai întâlnite surse de finanțare pentru antreprenorul social. Există 
mai multe surse de finanțare pentru proiectul afacerii. Acestea sunt variate și este important să înțelegem 
cum să le mobilizăm pe toate și cum să le accesăm. 

Puteți găsi informații utile în Modulul 7 - Capitolul: Finanțe. 

32. Răspunsul corect este a) 

Un studiu de fezabilitate vă permite să vizualizați într-un document toate caracteristicile pieței în care va 
evolua viitoarea întreprindere socială. Acesta determină dacă trebuie să continuați cu afacerea respectivă 
sau dacă se impune o nouă idee de afaceri. 

Studiul de fezabilitate va răspunde la întrebarea: proiectul meu va fi durabil? Așadar, sunteți primul care să 
vă puneți această întrebare. 
Puteți găsi informații utile în Modulul
33. Răspunsul corect este a) 

Prin intermediul studiului de fezabilitate antreprenorul social va putea înțelege, în primul rând care sunt 
riscurile asociate afacerii sociale și costurile implicate. La final, va putea răspunde la întrebările „este posibil 
să îmi încep afacerea? va fi această durabilă?” cu informații obiective. Pot fi incluse unele caracteristici: 
dimensiunea pieței, principalii concurenți, obiceiurile consumatorilor, oportunitățile și amenințările cărora 
trebuie să le facă față întreprinderea, etc. 
Puteți găsi informații utile în Modulul 7 - Capitolul: Organizare. 

34. Răspunsul corect este b) 

Un plan de afaceri este un instrument esențial pentru fiecare antreprenor social. Acesta include toate 
aspectele cheie și principalele obiective ale afacerii pe care o va desfășura. Este conceput după ce s-a luat 
decizia implementării afacerii. Planul de afaceri este documentul cheie pentru a vă arăta credibilitatea. 
Puteți găsi informații utile în Modulul 7 - Capitolul: Organizare. 

35. Răspunsul corect este a) 

Într-adevăr, reglementările legale din unele țări sunt confuze, dar presupun o serie de consecințe practice: 
formalități pentru înființare, flexibilitate în gestionarea cotidiană a companiei, regimuri fiscale și de 
securitate socială, salariu, dividende etc. Deci, alegerea formei potrivite pentru întreprinderea dvs. socială o 
poate ajuta să crească și să profite de avantajele oferite diferitelor persoane juridice. 

Puteți găsi informații utile în Modulul 7 - Capitolul: Legal. 



 

 

 



36. Răspunsul corect este a) 

Verificați Modulul 8 „Fenomenul antreprenoriatului social și forme de antreprenoriat social” pentru a vă 
completa cunoștințele. 

37. Răspunsul corect este c) 

Verificați Modulul 8 „Fenomenul antreprenoriatului social și forme de antreprenoriat social” pentru a vă 
completa cunoștințele. 

38. Răspunsul corect este c) 

Verificați Modulul 8 „Fenomenul antreprenoriatului social și forme de antreprenoriat social” pentru a vă 
completa cunoștințele. 

39. Răspunsul corect este a) 

Verificați Modulul 8 „Fenomenul antreprenoriatului social și forme de antreprenoriat social” pentru a vă 
completa cunoștințele. 

40. Răspunsul corect este b) 

Verificați Modulul 8 „Fenomenul antreprenoriatului social și forme de antreprenoriat social” pentru a vă 
completa cunoștințele. 

41. Răspunsul corect este a) 

Este deosebit de important, de la început, să înțelegeți bine procesul de generare a ideilor de afaceri.  
Dacă ați dat un răspuns greșit: pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Modulul 9 - Capitolul: 

„Ce ar trebui să știm despre generarea ideilor de afaceri? Definiție și semnificație”. 

42. Răspunsul corect este b) 

Dacă „invenția” are legătură cu crearea unui nou produs, proces, aplicație etc. care se poate traduce sau nu 
în rezolvarea unei probleme aparente sau potențiale, „inovația” are legătură cu aplicarea unei abordări 
existente sau creative pentru soluționarea unei probleme. 

Dacă ați dat un răspuns greșit: pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Modulul 9 - Capitolul: 

„Inovaţie”. 



 

 

 



43. Răspunsul corect este c) 

Ideile de afaceri sunt formulate în funcție de nevoile sociale identificate anterior și în funcție de 
oportunitățile identificate în strânsă corelație cu specificul comunității. O idee creativă este doar începutul 
procesului de dezvoltare. 

Dacă ați dat un răspuns greșit: pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați modulul 9 - Capitolul: 
„Generarea de idei”. 

44. Răspunsul corect este b) 

Oportunitățile sunt identificate ca răspuns la nevoile sociale, pun accent pe probleme reale, fac referire la 
date concrete (exemplu, cercetare de piață) și se bazează pe analize preliminare (exemplu, analiză SWOT). 
Dacă ați dat un răspuns greșit: pentru mai multe informații, consultați Modulul 9 - Capitolul: „Recunoașterea 
oportunității”. 

45. Răspunsul corect este a) 

Antreprenorii sunt factorii esențiali ai inovației și progresului. Mai mult, antreprenorii sociali sunt persoane 
cu soluții inovatoare la cele mai presante și descurajante probleme sociale ale societății. Ei pot recunoaște o 
oportunitate din momentul când aceasta prinde contur. 

Dacă ați dat un răspuns greșit: pentru mai multe informații, consultați Modulul 9 - Capitolul: „Recunoașterea 
oportunității”. 

46. Răspunsul corect este a) 

Plasare, Preț, Produs și Promovare. Aceșta sunt cei 4 „P” ai ai strategiei dvs. marketing. Împreună, vă pun 
produsul în fața celor mai probabili cumpărători la prețul corect. În definirea acestor elemente (cei 4 P), 
combinația lor trebuie să fie atent echilibrată pentru a avea un produs sau serviciu vizibil, cerut la un preț 
competitiv pentru clienți. 
A se vedea, de asemenea, capitolul 1 din Modulul 10 Marketing pentru antreprenori sociali. 

47. Răspunsul corect este a) 

Marketingul direct se referă la o acțiune de marketing care caută o reacție specifică din partea potențialilor 
clienți. În Marketingul digital, aceste reacții se referă la acțiuni precum o comandă, o vizită pe site-ul web, 
completarea unui chestionar sau o solicitare de informații, ca răspuns la o acțiune de comunicare făcută de 
marketer. 

Vezi și capitolul 2 din Modulul 10 Marketing pentru antreprenori sociali. 

 
48. Răspunsul corect este a) 

Segmentarea pieței implică împărțirea pieței în grupuri omogene de consumatori, cu caracteristici similare. 
În acest fel, antreprenorul își poate concentra strategia comercială asupra grupurilor care au cea mai mare 
probabilitate de a deveni clienți și de a-și personaliza produsul sau serviciul. Segmentarea se poate face pe 
baza unor criterii diferite (demografice, geografice, psihologice, socio-economice etc.). 

A se vedea, de asemenea, capitolul 1 din Modulul 10 Marketing pentru antreprenori sociali. 

 
49. Răspunsul corect este a) 

Stabilirea prețului este esențială pentru viabilitatea organizației. Un antreprenor social trebuie să aplice 
metode de calcul care iau în considerare trei dimensiuni: costul, cererea și concurența. Organizația poate 
utiliza o combinație a acestor dimensiuni pentru a stabili prețul unui produs. 
A se vedea, de asemenea, capitolul 1 din Modulul 10 Marketing pentru antreprenori sociali. 



 

 

 



50. Răspunsul corect este a) 

Întreprinderile mici utilizează publicitatea în special pentru a furniza informații despre produsele și serviciile 
lor. În plus, strategiile publicitare sunt sunt utile pentru antreprenorii sociali și pentru creșterea gradului de 
conștientizare asupra problemelor sociale. Există tehnici creative prin intermediul imaginilor de impact, 
muzicii cu rezonanță și textului bine formulat pentru a evoca sentimentele spectatorilor pentru a promova 
schimbările societale.Vezi și capitolul 2 din Modulul 10 Marketing pentru antreprenori sociali. 

 

51. Răspunsul corect este c) 

Schimbarea socială este unul dintre principalii promotori pentru antreprenorii sociali și acest lucru se 
reflectă în dezvoltarea antreprenoriatului social pe tot globul. Pe măsură ce societatea se schimbă, se 
schimbă și modul în care facem afaceri. 
Pentru referință, mergeți din nou la modulul 11. 

52. Răspunsul corect este a) 

Toate aceste patru zone pot influența când și cum se schimbă societatea. Și toate sunt corelate: o schimbare 
într-o anuită zonă poate duce la schimbări la nivel general. 

Pentru referință, mergeți din nou la modulul 11. 

53. Răspunsul corect este c) 

Analiza PEST este un instrument simplu și utilizat pe scară largă, care vă ajută să analizați schimbările 
Politice, Economice, Sociale și Tehnologice din mediul dvs. de afaceri. Acest lucru vă ajută să înțelegeți 
forțele de schimbare „de ansamblu” la care sunteți expus și, din aceasta, să profitați de oportunitățile pe 
care le prezintă. 
Accesați Modulul 11 pentru a afla despre efectele schimbării asupra întreprinderii sociale. 

54. Răspunsul corect este d) 

SWOT reprezintă punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările. Analizând aceste patru 
aspecte din perspectiva afacerii dvs. veți putea să rezolvați lucrurile care nu sunt cu adevărat importante și 
să vă concentrați asupra a ceea ce contează cu adevărat. Puteți utiliza Analiza SWOT pentru a identifica o 
nișă de piață sau pentru a vă ajuta să vă dezvoltați afacerea. Atunci când îți înțelegi punctele tari și punctele 
slabe, poți exploata cele mai relevante oportunități și gestiona amenințările încorporate în schimbări care 
altfel te-ar fi putut surprinde. 

55. Răspunsul corect este a)  

Potrivit psihologului Susan Kobasa, există trei elemente cheie vitale pentru reziliență: provocare, 
angajament și control personal. Atunci când se confruntă cu o dificultate, persoanele cu rezistență ridicată o 
consideră o provocare ce trebuie depășită. Angajamentul față de un scop, o relație sau o valoare menține 
oamenii rezilienți ancorați în realitate și le oferă determinarea acțiunilor de zi cu zi. De asemenea, tind să-și 
concentreze timpul și energia asupra lucrurilor pe care le pot controla și unde pot avea cel mai semnificativ 
impact. 

56. Răspunsul corect este a) 

Trebuie să cunoașteți cele mai bune practici în planificarea și gestionarea unei întreprinderi sociale într-un 
mod durabil. Reveniți la modulul 12 Creșterea întreprinderilor sociale. 



 

 

 



57. Răspunsul corect este a) 

Trebuie să cunoașteți diferite abordări ale creșterii interne pentru o întreprindere socială nou înființată. 
Reveniți la modulul 12 Creșterea întreprinderilor sociale. 

58. Răspunsul corect este a) 

Trebuie să cunoașteți diferite abordări ale creșterii externe pentru o întreprindere socială nou înființată. 
Pentru referință, reveniți la modulul 12 Creșterea întreprinderilor sociale. 

59. Răspunsul corect este a) 

Acest mod de gândire - Lean Thinking - este util pentru a direcționa și limita costul resurselor de producție 
către atingerea obiectivelor care creează valoare adăugată pentru clientul final. 

Reveniți la modulul 12 Creșterea întreprinderilor sociale. 

60. Răspunsul corect este a) 

Cum se realizează impactul social, care sunt modalitățile de impact social maxim? 

Reveniți la modulul 12 Creșterea întreprinderilor sociale. 

 

 



 

 

 


