
 
 

Capitolul 2.  

O evaluare antreprenorială 

Ești Antreprenor și Ce fel de competențe sunt necesare pentru a fi un bun antreprenor? Ce anume 

face ca un tânăr antreprenor să aibă succes?  

Calitățile esențiale constau în caracteristici precum: creativitatea, capacitatea de a merge înainte în 

ciuda greutăților, precum și abilități sociale – necesare pentru a putea crea echipe grozave...  Dacă 

dorești să lansezi o afacere, este esențial să știi care sunt abilitățile specifice care stau la baza acestor 

calități.  

2.1. O definiție a antreprenoriatului 

Conform unor experți, antreprenorii sunt persoane dispuse să-și asume riscuri pe care alte persoane 

nu sunt dispuse să și le asume. Alții îi definesc drept persoane care lansează și construiesc o afacere  

de succes. Conform primei definiții, antreprenoriatul nu presupune neapărat lansarea unui business. 

Multe persoane care nu lucrează pentru ele însele sunt recunoscute ca antreprenori în cadrul 

organizațiilor în care muncesc (aceste persoane sunt numite intraprenori – antreprenori interni). 

Indiferent cum definim un „antreprenor”, un lucru este sigur: să devii un antreprenor de succes nu 

este un lucru ușor. Ce nu ne arată definiția antreprenorului este că antreprenoriatul este ceea ce se 

întâmplă atunci când oamenii chiar își iau cariera și visele în propriile mâini, conducându-le în direcția 

aleasă chiar de ei. Este vorba despre a crea o viață conform propriilor condiții. Fără șefi. Fără orare 

limitative. Antreprenorii au capacitatea de a face primii pași spre crearea unei lumi mai bune pentru 

toți oamenii. 

2.2. Autoevaluarea antreprenorială 

Dacă lansezi sau conduci o companie, este bine să te cunoști pe dinafară. Chiar dacă te știi pe tine 

însuți de o viață, este dificil să-ți identifici calitățile.  Autoevaluarea cu ajutorul instrumentelor 

profesionale de autoevaluare te poate ajuta să înțelegi cum lucrezi cel mai bine, pentru a putea efectua 

schimbările necesare, pentru a te ajuta să-ți recunoști cu bună știință punctele forte și pe cele slabe și 

să conștientiezi când ai nevoie de ajutor. 

Ghidul YME pentru Tinerii Migranți Antreprenori începe întotdeauna cu linkul CE 

https://ec.europa.eu/migrantskills/#/, iar fișierul care urmează a fi elaborat de tinerii migranți va fi 

încărcat ca fișier pe bază de abonare în Portalul YME. Portalul nostru va furniza un sistem psihometric 

de evaluare gratuit, pentru ca tinerii migranți să-și poată evalua abilitățile antreprenoriale. Activitatea 

de autoevaluare în cadrul YME constă în autoevaluarea anumitor aspecte privind abilitățile 

antreprenoriale. Aceasta poate fi realizată pentru stabilirea propriei identități, pentru identificarea 

anumitor nevoi (de învățare, etc.) sau pentru a verifica siguranța de sine. Un aspect esențial al fiecărei 

activități de autoevaluare constă în sinceritatea cu care este realizată. Dacă persoana se minte singură, 

rezultatele autoevaluării vor fi eronate.  

http://141.85.192.24:8002/YME_WS/Login.html
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
http://www.yme-platform.net/
http://www.yme-platform.net/
http://www.yme-platform.net/Tool.html


 
 

 
 

 

2.3. În cadrul autoevaluării, sinceritatea este importantă 

Scopul autoevaluării este de a-i ajuta pe tineri să-și cunoască propriile abilități și să și le 

îmbunătățească fără intervenția unui evaluator al performanței. Aceasta presupune utilizarea unor 

întrebări precum următoarele: care sunt punctele mele forte, care sunt piedicile, etc. Conform celor 

arătate mai sus, sinceritatea celor care se autoevaluează este importantă pentru a obține rezultate de 

încredere. De asemenea, capacitatea de control (locus of control - în trad. literală: centru de control) 

poate influența rezultatele autoevaluării. Persoanele cu o capacitate de control mai mare au tendința 

de a face greșeli în cadrul procesului de autoevaluare. Evaluarea psihometrică în cadrul YME constă 

într-o procedură care ajută la o mai bună definire a profilului antreprenorial și, deci, a obiectivelor 

profesionale, în vederea lansării unei afaceri sau a unui start up. 

2.4. Te-ai considerat vreodată ca având un spirit întreprinzător? 

Organizația Young Enterprise Scotland din Regatul Unit a creat un instrument gratuit de evaluare a 

tinerilor, care au ocazia de a-și putea aprecia propriile abilități antreprenoriale, astfel văzând care sunt 

punctele forte ale acestora – un tânăr poate fi un viitor antreprenor de succes fără să conștientizeze 

acest lucru. 

Considerăm că, pentru a-i ajuta pe tineri să-și dezvolte abilitățile și să înțeleagă la ce se pricep, aceștia 

au nevoie de un punct de plecare.  Instrumentul de evaluare „My Enterprise Profile”  reprezintă acest 

punct de plecare. Acordă-ți 15 minute pentru a parcurge întrebările. După finalizarea testului, vei 

primi un raport detaliat al celor șase arii cheie care caracterizează spiritul antreprenorial și care sunt  

ariile în care excelezi. 

Aceste arii sunt: 

● Oferirea unei experiențe pozitive clienților 
● Legătura cu piața 
● Identificarea de noi idei și concepte 
● Dezvoltarea propriei afaceri 
● Consecvența implicării și a direcției 
● Pregătirea pentru afacere. 

 

Rapoartele îți vor fi trimise prin e-mail și vor fi incluse într-un document care va prezenta aceste arii în 

acord cu răspunsurile tale. Raportul tău va conține o diagramă a fiecărei arii și a nivelurilor tale de 

performanță în cadrul fiecăreia. 

Așa că, de ce să nu faci testul chiar acum, făcând click pe acest link. 

Realizează autoevaluarea YME !! 

 

http://www.yme-platform.net/Tool.html
https://portal.talentstrengths.com/publicCampaign.htm?code=yes-mej
http://www.yme-platform.net/Tool.html

