COMPETENȚA COMUNĂ – COMPETENȚE ANTREPRENORIALE
Tip Curs: autorizat, iniţiere
Puteți participa la cursul acreditat Competența Comună – Competențe Antreprenoriale indiferent de nivelul
cunoștințelor în domeniu. Cursul este conceput astfel încât să acopere atât așteptările începătorilor, dar și a celor
ce au acumulat deja experiență în domeniu.
Atestare: certificat de absolvire eliberat de ANC şi certificat de competenţe.
Care sunt obiectivele pentru Competențe Antreprenoriale?
Obiective exprimate în competențe profesionale (conform standard ocupațional):
1.Cadrul legal al deschiderii și dezvoltării unei afaceri
2. Managementul strategic al afacerii
3. Marketingul în afaceri
4. Management financiar în cadrul afacerii
5. Tehnici de negociere şi vânzări
6. Dezvoltare personală – leadership şi etică în afaceri
Iată cum decurge cursul nostru!
Tematica cursului va viza în primul rând:
 Identificarea cadrului legislativ de bază în vederea deschiderii și dezvoltării unei afaceri.
 Funcţionarea şi administrarea societăţilor.
 Managementul strategic, stabilirea obiectivelor starategice, dimensionarea resurselor necesare, strategii
antreprenoriale specifice domeniului afacerii.
 Marketing în afaceri, identificarea produsului/serviciului, identificarea şi analiza pieţei, canale de
distribuţie a produselor-serviciilor către clienţi, planificarea strategică, politica de produs/serviciu, politica
de promovare, politica de preţ, marketing on – line.
 Management financiar, ciclul financiar general al unei afaceri, elaborarea bugetului de venituri și
cheltuieli, tipuri de finanțare a afacerii, surse de finanţare.
 Tehnici de negociere şi vânzări, reguli de bază în negociere, construirea relaţiei de comunicare în
negociere, negociere pe bază de poziţii, de principii, tipuri de negociatori, gestionarea conflictelor,
stabilirea clauzelor contractuale.
 Dezvoltare personală – leadership şi etică în afaceri, diferența dintre leadership și management, tipuri de
leaderi, roluri ale membrilor echipei, conducerea echipei, tipuri de responsabiltăţi ale leader-ului, principii
ale eticii în afaceri.
Ce tip de diplomă obţin după absolvirea cursului?
După absolvirea cursului pentru Competenţa Comună-Competenţe Antreprenoriale se eliberează un
certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Autoritatea Naţională pentru Calificări, însoţit de suplimentul
descriptiv care atestă competenţele dobândite.
Certificatul de absolvire are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.
STRUCTURA CURSULUI:
Durata: 90 de ore.
Condiţii minime de participare: Studii obligatorii - Absolvent al învăţământului general obligatoriu (clasele 1-10
pentru absolvenți după 2001, clasele 1-8 pentru absolvenți până în 2001).
Evaluarea cursanţilor:
La sfâşitul cursului se va susţine examen scris în urma căruia se vor obţine certificatele de absolvire ANC.
Locaţia: sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava, Str. Universitatii, Nr. 15-17, 720229, Suceava

