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Test de competenţe antreprenoriale 

 

Următorul test vă poate ajuta să decideţi dacă antreprenoriatul este o opţiune 

potrivită pentru dumneavoastră. Conţine 50 de afirmaţii referitoare la calităţile unui 

antreprenor de succes. Citiţi fiecare enunţ pentru a decide dacă afirmaţia respectivă vi se 

potriveşte. Dacă afirmaţia este adevărată pentru dumneavoastră, încercuiţi cifra care 

corespunde coloanei “Adevărat”, de lângă acel item. Dacă afirmaţia este falsă în cazul 

dumneavoastră, încercuiţi cifra care corespunde coloanei “Fals”, de lângă acel item. 

Nu vă gândiţi foarte mult timp la răspunsuri şi asiguraţi-vă că aţi răspuns la fiecare 

afirmaţie. 

Afirmaţie Adevărat Fals 

1. Deseori, reacţionez exagerat la lucrurile care mi se întâmplă 1 2 

2. Nu renunţ în faţa provocărilor 2 1 

3. Pot fi asertiv atunci când este necesar 2 1 

4. Am nevoie de alţi oameni în jur atunci când lucrez 1 2 

5. Nu mă consider o persoană ce poate fi condusă 1 2 

6. Sunt bine organizat 2 1 

7. Am cunoştinţe de marketing şi vânzări 2 1 

8. Pot face mai multe lucruri în acelaşi timp 2 1 

9. Nu sunt un bun scriitor  1 2 

10. Devin frustrat cu uşurinţă 1 2 

11. Sunt creativ 2 1 

12. Îmi asum riscuri 2 1 

13. Deseori, nu am încredere în institnctele mele 1 2 

14. Îmi place să lucrez independent 2 1 

15. Nu sunt foarte optimist 1 2 

16. Nu vreau să am un program de lucru fix 2 1 
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17. Nu sunt foarte competitiv 1 2 

18. Lucrez până când sarcina este dusă la îndeplinire 2 1 

19. Îmi e greu să respect programul de lucru 1 2 

20. Sunt o persoană cu iniţiativă 2 1 

21. Îmi place schimbarea 2 1 

22. Îmi este greu să iau decizii 1 2 

23. Cred că oportunităţile de afaceri sunt peste tot 2 1 

24. Am tendinţa de a amâna lucrurile 1 2 

25. Sunt orientat către rezultate 2 1 

26. Am încredere în abilităţile mele 2 1 

27. Îmi este greu să generez idei 1 2 

28. Urăsc să fiu împotmolit(ă) în detalii 1 2 

29. Gândesc în perspectivă 2 1 

30. Nu m-aş simţi confortabil dacă nu aş primi un salariu regulat 1 2 

31. Sunt atent la detalii 2 1 

32. Am multe idei de afaceri pe care le-aş putea începe 2 1 

33. Am probleme cu respectarea termenelor limită 1 2 

34. Sunt uşor de distras 1 2 

35. Nu mă deranjează să lucrez un timp îndelungat 2 1 

36. Şiu ce este un plan de afaceri 2 1 

37. Sunt o persoană carismatică 2 1 

38. Nu mi-e frică să fac sacrificii 2 1 

39. Îmi place să îmi stabilesc obiective clare 2 1 

40. Sunt îngrijorat să nu intru în datorii 1 2 

41. Prefer să mi se spună ce am de făcut 1 2 

42. Sunt nerăbdător 1 2 

43. Mă gândesc mereu la modalităţi de a îmbunătăţi lucrurile 2 1 

44. Îmi place să rezolv probleme complexe 2 1 
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45. Nu sunt foarte bun la matematică 1 2 

46. Am tendinţa de a da vina pe alţii atunci când ceva nu merge bine 1 2 

47. Înţeleg diferenţa dintre un eşec şi un regres 2 1 

48. Sunt considerat(ă) încăpăţânat(ă) de oamenii care mă cunosc 2 1 

49. Sunt dispus(ă) să îmi investesc economiile într-o nouă afacere 2 1 

50. Nu îmi place să gestionez alţi oameni 1 2 

 

Scorare 

Adunaţi numerele pe care le-aţi încercuit la fiecare afirmaţie.  

Veţi obţine un scor între 50 şi 100. Notaţi acest scor în spaţiul de mai jos. 

Total: ___________ 

Interpretarea scorurilor 

 

Nici un test nu vă poate spune cu siguranţă dacă veţi avea succes ca antreprenor. Tot 
ceea ce poate face acest test este să vă arate unde vă situaţi în raport cu cei care au avut 
succes ca antreprenori. Nici chiar deţinerea tuturor calităţilor unui antreprenor nu vă 
garantează succesul. Testul vă poate oferi însă un punct de plecare – o modalitate de a 
evalua unde vă situaţi referitor la angajarea pe cont propriu şi cât de mult efort ar trebui să 
depuneţi pentru asta. Având în vedere potenţialele riscuri implicate, este important să vă 
cunoaşteţi punctele tari şi punctele slabe înainte de a analiza opţiunea antreprenoriatului. 

Dacă aţi obţinut un scor scăzut sau mediu (orice scor sub 84), ar fi bine să vă 
reconsideraţi opţiunile cu atenţie. Persoanele cu scoruri mici (50 - 66) ar trebui, în primul 
rând, să discute cu familia, prietenii şi cu profesionişti în domeniu înainte de a renunţa la 
locurile lor de muncă. Deşi există foarte puţine obstacole care nu pot fi depăşite (oricând 
puteţi învăţa ce este un plan de afaceri, vă puteţi îmbunătăţi abilităţile matematice sau de 
managementul timpului), unele tipuri de personalitate pur şi simplu nu sunt potrivite pentru 
antreprenoriat. De exemplu, dacă evitaţi să vă asumaţi riscuri, dacă preferaţi să vi se spună 
ce să faceţi, dacă nu aveţi nici măcar o idee despre un lucru pe care îl puteţi crea, vinde sau 
îmbunătăţi, atunci antreprenoriatul probabil că nu este pentru dumneavoastră. 

Dacă aţi obţinut un scor între 84 şi 100 sau simţiţi că sunteţi pregătit(ă) pentru a 
începe propria dumneavoastră afacere, atunci este important să vă exploraţi opţiunile şi să 
începeţi să planificaţi. 
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Dacă doriți consultanță personalizată, vă rugam să ne contactați la 
afaceri@think-business.ro sau pe: 

 

 

                                        

                    Facebook                      Twitter                       Website                    YouTube 

mailto:afaceri@think-business.ro
https://www.facebook.com/thinkbusiness.ro
https://www.facebook.com/thinkbusiness.ro
https://twitter.com/ThinkPlanStart/
http://www.think-business.ro/
https://www.youtube.com/user/thinkplanstart
https://www.facebook.com/thinkbusiness.ro
https://twitter.com/ThinkPlanStart/
http://www.think-business.ro/
https://www.youtube.com/user/thinkplanstart

