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Nr. 

crt. 
Întrebări 

Răspunsuri 
 

Punctaj 

DA NU 

1 Adesea, simt că sunt victima forţelor exterioare pe care nu le 

pot controla 

   

2 Muncesc adesea mai mult decât am planificat    

3 Mi se pare că unele zile trec fără ca eu să fi realizat ceva    

4 Chiar într-o situaţie dificilă, eu voi încerca întotdeauna să 

obţin ceva din ea 

   

5 Cred că un mod de viaţă ordonat, cu orar regulat, mi se 

potriveşte cel mai bine 

   

6 Sunt fericit dacă nu trebuie să mă bazez pe alţii    

7 Sunt pregătit  să îmi asum riscuri, dar numai după ce am 

evaluat cu atenţie toate consecinţele 

   

8 Nu are sens să încep ceva, dacă nu îi văd finalitatea    

9 Oamenii îmi spun adesea cât de bun sunt în a vedea lucrurile 

din punctul lor de vedere 

   

10 Eu tind să nu fiu prea ambiţios pentru a evita să fiu dezamăgit    

11 Este foarte important pentru mine ca oamenii să-mi 

recunoască succesul 

   

12 Când sun la telefon şi răspunde un robot, de obicei închid    

13 Nu am fost niciodată o persoană care să urmeze mulţimea    

14 Ceea ce contează este ceea ce obţin (câştigul final), indiferent 

de cât de mult trebuie să muncesc pentru a-l obţine 
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Stabilirea punctajului:  

Notaţi câte două puncte pentru fiecare DA la întrebările 2, 4, 7, 8, 9, 11 şi 13 şi zero puncte 

pentru fiecare NU la aceste întrebări. Pentru întrebările 1, 3, 5, 6, 10, 12, 14 notaţi câte două puncte 

pentru fiecare NU şi zero puncte pentru fiecare DA. Scorul maxim este 28 de puncte. 

Grila de interpretare 

- peste 24 de puncte, amplu talent intreprenorial, se recomandă să devină sau să continue să 

fie întreprinzător; 

- între 20 şi 24 puncte, potenţial intreprenorial mediu, lansarea în acţiuni intreprenoriale 

prezintă şanse mari de reuşită, implicând însă eforturi deosebite şi recomandându-se 

relaţii de parteneriat; 

- sub 20 de puncte, potenţial intreprenorial redus sau absent; nu se recomandă să întreprindă 

sau să conducă activităţi intreprenoriale. Într-o astfel de situaţie ori se renunţă, ori se 

iniţiază o colaborare, un parteneriat cu persoane care dispun de capacitate intreprenorială 

ridicată, demonstrată prin activitatea şi performanţele anterioare. 
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