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COMPETENŢE ANTREPRENORIALE (cod CA) 
Astăzi instruirea continuă este o cerinţă minimă pentru succes şi progres în orice domeniu. 

 
 

Durată: 6 zile (6 x 8 ore)  
Participanţi: antreprenori, persoane care doresc să-și deschidă sau dezvolte o afacere 
 

Obiectivele cursului 
CA oferă cunoștințele de bază necesare unei persoane care a început sau dorește să înceapă o afacere. 
Exemplee și studiile de caz contribuie la o mai corectă evaluare a stadiului actual și a riscurilor și 
oportunităților asociate propriei afaceri.  
 

 

Principalele beneficii  
1. Identificarea stadiului în care se află propria afacere şi dezvoltarea capacităţii de atragere, 

accesare şi evaluare a unor noi surse de finanţare.  
2. Conştientizarea categoriilor de responsabilităţi ale unui antreprenor, cunoaşterea 

caracteristicilor şi a competenţelor antreprenoriale. 
3. Capacitatea de aplicare a principiilor prezentate (ex: principiul delegării sarcinilor, 

managementul calităţii) în gestionarea resurselor umane din propria organizaţie. 
4. Identificarea activităţilor de realizat, a competenţelor şi a numărului de persoane necesare 

pentru realizarea propriei afaceri; identificarea tipurilor de costuri şi dezvoltarea capacităţii de 
construire a unui buget, pentru activităţile derulate.    

 
 

Beneficii individuale 
1. Posibilitatea de a identifica oportunităţile şi punctele tari, respectiv riscurile şi punctele slabe 

ale propriei afaceri. 
2. Îmbunătăţirea capacităţii de a comunica asertiv, atât în interiorul, cât şi în afara organizaţiei; 

dezvoltarea abilităţilor de analiză, delegare, negociere, raportare, evaluare şi lucru în echipă. 
3. Capacitatea de a gestiona proactiv un proiect, prin intermediul unei organizări şi planificări 

eficiente. 
4. Dezvoltarea capacităţii de automotivare şi autodeterminare. 

 
 

Concepte prezentate  
1. Antreprenorul şi crearea strategiei firmei 

a. Caracteristicile antreprenorului şi ale activităţii sale. Competenţe antreprenoriale. 
b. De la idee la plan de afaceri (Elaborarea şi implementarea planului de afaceri: principii, 

structură, erori frecvente). 
c. Bazele marketing-ului: identificarea nevoilor, mixul de marketing, ciclul de viaţă al 

produsului, segmentare, poziţionare, analiza pieţei, concurenţilor, tipuri de clienţi). 
2. Capabilitatea de producere sustenabilă a valorii de utilitate (valorii adăugate). 
3. Managementul finanţelor firmei 

a. Posibile surse de finanţare. Bugetare şi control. 
b. Utilizarea informaţiilor contabile, financiare. 
c. Rapoarte de sinteză (balanţă, bilanţ, P&L) şi operaţionale (buget, cash-flow, indicatori de 

performanţă specifici) 
4. Managementul proactiv al proiectelor 
5. Managementul resurselor umane ale firmei 
6. Tehnici de negociere 
7.   Responsabilităţile antreprenorului  
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Metode folosite  

COMPASS foloseşte învăţarea experienţială, în cadrul unui program interactiv, care include:  
� Prezentare 

� Discuţii 

� Studii de caz 

� Exerciţii aplicative 

� Discuţii libere/ facilitate  

� Recomandări pentru studiu individual şi pentru progres pe termen lung 

 

Prezentare traineri/facilitatori 
Absolvenţi MBA cu practică şi realizări în domeniul trainingului şi în management, cu experiența 
deschiderii și dezvoltării unei afaceri proprii, care asigură o foarte bună cunoaştere a mediului de 
afaceri și a riscurilor și oportunităților asociate cu deschiderea unei afaceri..  
Experienţa dobândită pe parcursul anilor facilitează ajustarea subiectelor exerciţiilor la reocupările 
majore ale participanţilor.  


