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Fisa postului de Antreprenor 
 
 

1. Obiectivul Seminarului “ Fisa postului de Antreprenor” 
 
Seminarul isi propune sa structureze informatiile referitoare la cunostintele respective abilitatiile 
necesare persoanelor care au inceput sau doresc sa inceapa o activitate antreprenoriala. Prin 
exemple din viata reala se doreste sublinierea importantei unei temeinice pregatiri pentru viata de 
antrepenor. 
 
  

2. Procesul Antreprenorial 
 
La acest capitol s-au trecut in revista etapele emotionale a persoanei care doreste sa inceapa o 
cariera de antreprenor, din momentul in care simte aceasta dorinta si pana in momentul in care se 
hotareste sa inceapa actiunea. 

 
Initial apare o:  

 Dorinta “ Vreau sa devin antreprenor”  
 
Care are la baza o: 

 Motivatie  “Sa devin independent financiar” 
                           “Sa fiu propriul meu sef” 
                           “Sa fiu respectat “ 
                           “Oportunitatea ( Castig la loto , Mostenire e.t.c )” 

 
Si se cauta o: 

 Idee           
 
Dar inainte sa incepem ne dam seama de: 

 Obstacole vizibile:  ”Capital financiar insufficient” 
                                            “ Toleranta la risc mica” 
                                            ‘Presiune din partea  familiei” 
                                            “Probleme de sanatate” 
 

Si cand dam de greu constientizam si: 

 Obstacole invizibile ”:Pregatire teoretica  insuficienta’ 
                                   “Abilitati insuficient dezvoltate” 

                                            “ Retea de colaboratori redusa “ 
                                             “Lipsa unui  Brand personal” 
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1. Fisa Postului 
 

Am structurat  informatia sub forma unei fise de post, considerand ca acest  tip de document este 
familiar unei persoana care vine din postura de angajat. 

    
FISA POSTULUI    

 
 Denumire post : Antreprenor 

 Subordonare :    Tie insuti 

 Nivel Salarial :    Nelimitat 

 Program :             Nelimitat 

 Responsabilitatiile postului: 
o Alegerea ideei de afacere 
o Intocmirea planului de afacere  
o Atragerea finantarii. Banca este locul unde ti se imprumuta pe timp frumos o umbrela si ti se cere sa 

o inapoiezi cand incepe sa toarne cu galeata. 
o Management strategic 
o Management tactic 
o Management operational 

 

 Cerintele postului: 
o Management  
o Marketing  
o Resurse Umane  
o Analiza financiara  
o Calitate  
o Achizitii  
o Logistica  
o Juridic           

 
 

 Valabilitati necesare postului : 
o Viziune 
o Leadership  
o Comunicare  
o Organizare (time management) 
o Atentie la detalii 
o Negociere 
o Automotivare  (Finalizare , Entuziasm , De neoprit ) 
o Inteligenta emotionala ( Gandire positiva , Rezistenta la stress , Lucrul sub presiune ) 
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 Responsabilitatiile postului: 
 
o Alegerea ideei de afacere 
o Intocmirea planului de afacere   
o Atragerea finantarii   

 
2. Exemplificarea abilitatiilor necesare unui antreprenor. 

  
           
In deschiderea seminarului a fost prezentata povestea lui Henry Ford, punctand fiecare  abilitate a 
“tanarului antreprenor”. 
        

 
                                                                                                   (1) 
 

“Povestea unui tanar  Antreprenor” 
 
UN ANTREPRENOR, un barbat cu o gandire analitica 
formata inca din copilarie, a intrevazut sansa lui de a schimba 
lumea. A vazut o cale prin care sa imbunatateasca viata 
tuturor oamenilor. Prin urmare a pornit la drum, nu pentru a 
realiza averi, ci pentru a-si realiza visul: viziunea unui nou 

mod de viata pentru oamenii obisnuiti. VIZIUNE 

S-a luptat cu dificultatile legate de slefuirea ideii sale, de 
realizarea a nenumarate prototipuri ale produsului sau – 
fiecare inregistrand o mica imbunatatire, in raport cu cel 
anterior – si de construirea companiei sale. Insa, cea mai 
importanta lupta a dus-o cu oamenii care nu-i puteau intelege  
viziunea, care nu-si puteau largi perspectivele pentru a vedea 
lucrurile asa cum puteau fi, mai curand decat asa cum erau.                                    

                                                      NEGOCIERE                                                                                          
Au fost multe batalii, insa barbatul si-a continuat drumul neabatut. S-a indoit de sine, a facut destule 
sacrificii pe parcurs si a deviat de multe ori de la traseul lui. A esuat adesea si, pentru ca i-au placut 
mereu citatele celebre, el a numit fiecare esec “Oportunitatea unui nou inceput - mai ineligent.” 

                                                                                                                              AUTOMOTIVARE                     
Nu a fost un elev silitor si a invatat foarte putine la scoala, insa i-a placut sa demonteze lucrurile 
pentru a vedea cum functioneaza. “Demontarea ceasurilor” a fost o ocupatie preferata in timpul liber. 
Nu a avut diploma de studii superiaoare, dar a participat la cursurile scolii serale pentru a-si dezvolta 
abilitatile. Avea o  minte geniala si a devenit in cele din urma un profesor mult iubit in domeniul sau. A 
atras elevi care, asemenea lui , erau plini de entuziasm. Tarziu in noapte, acestia isi petreceau timpul 
muncind la proiecte si invatand din mers. Abilitatea lui de a atrage talentul si de a lucra cu altii a fost 

de invidiat. In afacearea lui, s-a inconjurat cu oameni care stiau ceea ce nu stia el.  LEADERSHIP 
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A reusit sa stranga bani de la investitorii care au crezut in produsul lui. Problema a fost ca acestia nu 
au crezut mereu in viziunea lui. S-a intristat pentru ca investitorii se concentrau mereu doar asupra 
banilor. La un moment dat a fost concediat din cadrul propriei companii, companie care ii purta 
numele. Un barbat mai slab s-ar fi declarat invins si si-ar fi gasit un loc de munca. 

 
Cu cativa ani mai inainte, el renuntase la o slujba stabila intr-o companie importanta. Antreprenoriatul 
nu era platit prea bine, astfel incat familia lui a trait de nenumarate ori in conditii modeste. Ca o ironie, 
in vreme ce lucra  inca pe postul lui din timpul zilei, inspiratia a venit din partea angajatorului sau 
emblematic, un barbat pe care il venerase din copilarie, si pe care a avut onorea sa-l intalneasca intr-
o zi, doar pentru o clipa. Barbatul din fata lui a izbit cu pumnul in masa si a spus: “Tinere esti pe calea 

cea buna. Ai ceea ce-ti trebuie. Nu renunta! “                               INTELIGENTA EMOTIONALA 

 
“Acel pumn in masa a insemnat enorm pentru mine.“ i-a spus antreprenorul sotiei lui rabdatoare.“ Ma 
vei vedea rar in urmatorul an.“ De fapt obtinerea succesului a durat mai mult de un an. A durat 
decenii intregi. 

 
Raspunsurile vin rareori in momentul triumfator al unei descoperiri geniale, ca acela in care Arhimede 
a strigat “Ëvrika!”, si nu asa cum au venit ele pentru Henry Ford. El a observat lumea din jur si a ajuns 
sa intrevada oportunitatea pe care o avea, in timp. A demonstrat ca un antreprenor nu trebuie sa fie 
inventatorul unei tehnologii noi. Succesul lui a venit prin ceva mai valoros – un brand. Masinile facute 
la comanda, care reprezentau standardul epocii, nu se aliniau cu perspectiva lui Henry Ford asupra 
lumii. El dorea sa le ofere tuturor luxul pe care numai cei bogati si-l puteau permite. 

 
Dorea sa schimbe lumea si credea ca secretul era un automobil cu un motor pe baza de combustie 
interna, ansamblat intr-o fabrica, fiecare masina fiind la fel ca urmatoarea. Eroul si vestitul lui 
angajator,Thomas Edison, credea si el acelasi lucru. De aceea, a dat cu pumnul in masa, inviorandu-l 
pe Henry si indemnandu-l sa-si continue eforturile vreme de multi ani, in pofida multor esecuri. 

 
Henry a indraznit sa viseze. Intr-o duminica, el si-a auzit preotul predicand:”Legati-va caruta 
de o stea”, si i-a spus surorii sale: Asta voi face.” Era anul 1893. Peste zece ani, pe 23 iulie 
1903, dentistul Ernst Pfenning din Chicago a cumparat primul Model A produs de Ford Motor 
Company. 

 

Henry Ford reusise. Nu mai era un visitor, era un antreprenor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
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(1) – Atingerea Regelui Midas – autori: Donald J. Trump : Robert T. Kiyosaki 
 
 
 
 

ECHIPA ROMA CONSULTING VA MULTUMESTE CA ATI AUDIAT SEMINARUL: 
 

                              “FISA POSTULUI DE ANTREPRNOR” 
 
 
                          VA ASTEPTAM LA URMATOARELE SEMINARII  
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