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AVERTISMENT: Distribuirea, copierea sau piratarea în orice fel a acestui audiobook nu este 
pedepsită numai prin lege, dar contravine și tuturor normelor și principiilor etice și sănătoase 
pe care un astfel de audiobook le promovează. Ce fel de efect va avea energia pe care vreți 
să o transmiteți mai departe, dacă aceasta vine prin furt, ilegalitate și lipsă de respect față de 
autor și față de toți cei care au contribuit la crearea acestui audiobook, astfel ca el să ajungă la 
dumneavoastră? Împărtășiți cu ceilalți informațiile importante, valorile și lecțiile pe care le-ați 
aflat din acest material, într-un mod corect și responsabil. Vă mulțumim.
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CUPRINS

00. AVERTISMENT                00:48

01. Pregătirea terenului  22:34

PARTEA I: CONFIRMAREA

02. Capitolul 1: Cunoaște-te pe tine însuți   24:06

03. Capitolul 2: Cele șase trăsături esențiale ale antreprenorului  34:47

04. Capitolul 3: Ce se întâmplă dacă îți lipsește o trăsătură esențială?  17:16

05. Capitolul 4: Antreprenori de generația a doua   13:50

06. Capitolul 5: Autoevaluarea antreprenorului în devenire   10:59

PARTEA A II-A: PERSPECTIVA

07. Capitolul 6: Afaceri, industrii și dimensiuni  36:32

08. Capitolul 7: Povești antreprenoriale din viața reală  24:52

09. Capitolul 8: Scenariul ideal: o zi din viața de vis  07:55

10. Capitolul 9: Scenariul de coșmar: o zi în iad  10:26

PARTEA A III-A: CALEA

11. Capitolul 10: Facultate sau nu?   24:50

12. Capitolul 11: Descoperă-ți pasiunea  13:14

13. Capitolul 12: Găsește-ți un mentor   12:02

14. Capitolul 13: Acționează și fii răbdător  27:32

15. Capitolul 14: Salt în antreprenoriat: începutul afacerii  34:50

16. Capitolul 15: Construirea afacerii: cele nouă etape  42:14 

17. Capitolul 16: Evoluție, învățare și motivație care durează o viață 19:44
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Broșură

Salt în antreprenoriat

Punctul 1

Punctul 2
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Punctul 3

AUTOEVALUAREA ANTREPRENORULUI ÎN DEVENIRE
Te rog să cites�ti fiecare afirmat�ie s�i să răspunzi cu sinceritate. Es�ti de acord cu afirmat�ia respec-
tivă? Te descrie? Te rog să fii foarte sincer cu tine î�nsut�i. 

Complet  
dezacord Dezacord

De 
acord

Complet 
de acord

1 2 3 4
1. Sunt competitiv. ▢ ▢ ▢ ▢
2. Vreau să câs�tig mult�i bani. ▢ ▢ ▢ ▢
3. Muncesc mai mult decât alt�i oameni. ▢ ▢ ▢ ▢
4. Am o mult�ime de idei. ▢ ▢ ▢ ▢
5. Sunt auto-motivat, determinat s�i am un puternic simt� al urgent�ei. ▢ ▢ ▢ ▢
6. Sunt plin de energie. ▢ ▢ ▢ ▢
7. Sunt foarte pasionat. ▢ ▢ ▢ ▢
8. Sunt foarte responsabil. ▢ ▢ ▢ ▢
9. Iau decizii dificile mai repede decât majoritatea oamenilor. ▢ ▢ ▢ ▢
10. Mă pricep să-i conving pe oameni să facă anumite lucruri. ▢ ▢ ▢ ▢
11. I�mi place să-mi fixez obiective s� i sunt orientat spre ele. ▢ ▢ ▢ ▢
12. I�mi place să mă dezvolt s� i să î�nvăt�. ▢ ▢ ▢ ▢
13. Sunt un bun lider, oamenii au tendint�a să mă urmeze. ▢ ▢ ▢ ▢
14. Sunt nerăbdător. ▢ ▢ ▢ ▢
15. Sunt rebel. ▢ ▢ ▢ ▢
16. Gândesc strategic. ▢ ▢ ▢ ▢
17. I�mi folosesc creativitatea pentru a rezolva probleme. ▢ ▢ ▢ ▢
18. Când ceva merge prost, dau vina pe mine. ▢ ▢ ▢ ▢
19. Mă plictisesc repede. ▢ ▢ ▢ ▢
20. I�ntotdeauna văd imaginea de ansamblu. ▢ ▢ ▢ ▢
21. Am simt� practic s� i sunt descurcăret�. ▢ ▢ ▢ ▢
22. Nu mă deranjează să-mi asum riscuri. ▢ ▢ ▢ ▢
23. Sunt foarte independent. ▢ ▢ ▢ ▢
24. Sunt optimist. ▢ ▢ ▢ ▢
25. Dacă dau gres�, î�ncerc din nou. ▢ ▢ ▢ ▢

Numărul total din fiecare rezultat ▢ ▢ ▢ ▢
x1 x2 x3 x4

Înmulțește cu numărul de mai sus ▭ ▭ ▭ ▭
Calculează suma tuturor celor patru numere pentru a afla procentajul care reflectă proba-

bilitatea ca tu să fii un antreprenor î�n devenire: ▭%.
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Punctul 4

Punctul 5
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Punctul 6

FIȘĂ DE LUCRU
Ce te atrage?

Industrii
Produse sau servicii

B2B sau B2C
Vârf de gamă sau cost scăzut

Dimensiunea afacerii

Alte gânduri:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Ce act�iune pot�i î�ntreprinde î�n următoarele 7 zile, care să 
te ajute să decizi ce afacere t�i se potrives�te?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Punctul 7


