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Să învățăm din experiența antreprenorilor sau dacă le-ai putea lua 

un interviu? 
 
 
 

 Spuneți-ne ceva despre trecutul dvs.: familia din care proveniți, școala pe care ați urmat-o, 
locul și mediul în care ați copilărit, slujbele anterioare, ce fel de prieteni, părinți ați avut. În ce măsură 
acest trecut v-a influențat favorabil/nefavorabil în cariera dvs. de antreprenor? 

 Ce influență a avut școala asupra dvs. ca antreprenor? 
 Cine a avut cea mai are influență asupra dvs. în acest sens? 
 Care au fost principalii factori care v-au trezit interesul pentru antreprenoriat? 
 Ce fel de activități ați desfășurat înainte de a deveni antreprenor? 
 Cum v-a venit ideea pentru această afacere și cum v-ați dat seama că este o idee bună? 
 Care a fost principalele criteri după care v-ați evaluat șansele de succes? 
 Cât timp a trecut între momentul în care v-a venit ideea de afacere și momentul în care ați 

început efectiv afacerea? 
 Care au fost pașii pe care i-ați făcut, care au fost obstacolele pe care le-ați întâlnit și cum le-

ați depășit? 
 Care au fost principalele dvs. surse de ajutor, de sprijin în această perioadă? 
 Care au fost principalele dvs. obiective atunci când ați început afacerea? 
 Vi se pare că ați reușit să le atingeți? 
 Cum credeți că trebuie măsurat succesul în afaceri? 
 Care sunt principalele dvs. surse de motivare? 
 În ce măsură vă motivează banii, profitul financiar? 
 Care sunt punctele dvs. slabe și cele tari ca antreprenor? 
 Statutul dvs. de antreprenor v-a impus anumite sacrificii? Dacă da, care sunt acestea? 
 Care este cea mai mare realizare a dvs. ca antreprenor și care a fost momentul cel mai 

dificil până în prezent? 
 Vă considerați un om foarte îndrăzneț? Un om căruia îi place riscul? 
 Ce vă dă cea mai mare satisfacție ca antreprenor? 
 Care ar fi cele mai importante sfaturi pe care le-ați da cuiva care vrea să devină 

antreprenor? 
 Ați eșuat vreodată într-o afacere? Dacă da, ce ați învățat din respectiva experiență? 
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