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COMPETENTE ANTREPRENORIALE
Cursul de Competente antreprenoriale se adreseaza antreprenorilor, managerilor si angajatilor cu
responsabilitati de management care activeaza in intreprinderi din domeniul auto si conexe .

Nivel cunostinte initiale ale cursantilor: cunostinte incepator spre mediu
Scopul cursului:
Dobandirea si/sau dezvoltarea de competente si aptitudini pentru identificarea si punerea in
practica a ideilor de afaceri sau pentru optimizarea managementului unei afaceri

Cuprins (orientativ): acesta va fi dezvoltat in conformitate cu programa aprobata in dosarul de
autorizare ANC
1. Notiuni de managementul afacerii
- Identificarea notiunilor de baza
- Identificarea rolului si responsabilitatilor managerilor
- Identificarea aptitudinilor manageriale
2. Organizarea activitatilor:
Stabilirea activităţilor de realizat
Alocarea resurselor
Repartizarea sarcinilor în cadrul colectivului
Stabilirea termenelor de realizare a activităţilor
Crearea condiţiilor necesare pentru derularea activităţilor
3. Notiuni de comunicare manageriala
Identificarea factorilor care influenţează comunicarea in afaceri
Comunicarea în cadrul întâlnirilor de afaceri
Identificarea tipurilor de comunicare
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4. Adoptarea deciziilor
Definirea problemei care face obiectul deciziei
Elaborarea variantelor decizionale
Alegerea soluţiei optime
5. Marketingul produselor/serviciilor
Prospectarea pieţei în domeniul specific de activitate
Identificarea potenţialilor beneficiari/client
Promovarea serviciilor / produselor firmei
Notiuni de baza privind e-business
Modalitati de e-business
6.
-

Managementul Resurselor Umane
Identificarea notiunilor de baza
Stabilirea posturilor de lucru
Recrutarea şi selecţia personalului
Integrarea, pregătirea şi dezvoltarea profesională a reurselor umane
Motivarea personalului
Identificarea notiunilor de baza privind egalitatea de sanse
Identificarea principalelor prevederi legislative privind asigurarea egalitatii de sanse

7.
-

Surse de finantare pentru afaceri
Identificarea suselor de finantare pentru afaceri
Identificarea finantarilor nerambursabile
Modalitati de relationare cu bancile

8.
-

Intocmirea planului de afaceri
Fundamentarea planului de afaceri
Stabilirea opţiunilor şi obiectivelor afacerii
Dimensionarea necesarului de resurse
Elaborarea planului de afaceri

La finalul sesiunii de formare, participantii vor cunoaste conceptele esentiale ale unei afaceri, vor
intelege care sunt variantele de construire a unei afaceri, tipuri de business existent pe piata si
tipologii de management, vor fi capabili sa
ia decizii cu responsabilitate si sa directioneze echipa catre indeplinirea obiectivelor propuse si, nu
in ultimul rand, vor constientiza avantajele, oportunitatile, precum si limitarile implementarii
unui plan de afaceri; pe scurt, acestia isi vor imbunatati competentele antreprenoriale.

Nota: se va pune un accent deosebit pe elementele specifice domeniului auto si altor domenii
conexe

Resurse Curs:
-

Suport de curs

-

Legea 31/1990

-

Model plan de afaceri

-

Model Cash-flow
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