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Interviu Antonio Dolfi, 

asociat „Enoteca Emporio Mediterraneo”, Siena (Provincia di Toscana, IT) 

 

     Tânăr întreprinzător, 30 ani,  asociat în cadrul „Enoteca Emporio Mediterraneo” fondată în 

2014, alături de ceilalți doi asociați, Pasquale Ambra și Nobuhiki Suzuki, cu sediul fizic în 

Piazza del Campo, situat în centrul orașului Siena. A.D este absolvent al Universității din Siena, 

Facultatea de Economie și Comerț, ulterior absolvent al programului de master „Vinuri 

italiene și piețe mondiale”. 

    Încă de cum am pășit în interiorul sediului în care își desfășoară activitatea, am remarcat 

profesionalismul, carisma și modalitatea de prezentare pe care în acel moment o realiza pentru 

doi turiști belgieni, într-o engleză impecabilă. Îi propun ideea de a-i lua un interviu, precizându-i 

aria profesională în care activez, idee pe care o acceptă cu deschidere, relatându-mi că ar fi 

primul interviu acordat, și că se simte onorat. 

     Îmi explică că nu e doar un business de a „vinde vin”, e mult mai mult decât atât, conceptul 

fiind născut din ideea de a dezvălui și altor persone (turiștilor) istoria și procesul de fabricație al 

celor mai renumite vinuri din provincia Toscana, vinuri renumite la nivel mondial, de a prezenta 

istoria  acestora într-o „poveste” plăcută. 

    Care sunt calitățile necesare unui tânăr, pentru a reuși? 

    Profesionalism, seriozitate și empatie, a avea un vis, a crede în el, mai mult de atât, a i te 

dedica în întregime, chiar și atunci când ești obosit, a găsi mereu energia și resursele necesare de 

a o lua de la capăt a doua zi. “Au fost zile mai solicitante spre exemplu, în care am dormit destul 

de puțin datorită numărului mare de solicitări, prezentări”…(ne dezvăluie cu modestie!). 

     În această ecuație a succesului, dacă ar fi să cuantificăm, cât este studiu, cât este pasiune? 

    Categoric, studiile sunt importante, îți oferă recunoașterea formală, dar nu definesc timpul 

suplimentar alocat, dezvoltarea ulerioară, perfecționarea, toate acestea reflectându-se ulterior în 

ceea ce vei face și în gradul calității și profesionalismului. 

      Cum vezi lumea muncii, privită din perspective tinerilor de vârsta ta? 

     Trebuie să admitem că majoritatea tinerilor din ziua de astăzi își doresc maximul de succes cu 

un minimum de efort. Astfel, își imaginează că pot sări peste adevăratele etape – ancore în 

consolidarea unei experiențe și imagini profesionale, lucru care necesită sacrificiu și răbdare, 

„calități” pe care inclusiv eu a trebuit să le învăț, parcurgându-le. Spre exemplu, noi nu avem un 

program de închidere, e o muncă în care fără pasiune și mult entuziasm nu poți rezista, aș 

concluziona că nu e o muncă pentru oricine. 

     Îți solicită timp, răbdare, spirit organizatoric, vizionar pentru a pune la punct detaliile 

organizării unui eveniment, cu alte cuvinte răbdarea de a cultiva, a crește și de a culege roadele. 



2 

 

 

    Care ar fi două dintre persoanele cărora ai vrea să le mulțumești, ajuns în acest moment al 

vieții tale profesionale? 

   În primul rând, asociatului meu principal, pentru că a crezut în mine, și mi-a oferit 

oportunitatea de a lucra împreună în urma unui proces de selecție destul de exigent, și de a 

dezvolta acest proiect, și în al doilea rând prietenei mele Caterina, un sprijin important în 

încurajarea și susținerea mea emoțională. 

    Ce abilități folosești cel mai mult în cadrul acestui job? 

    La bază se află abilitatea de comunicare, atât în limba italiană, cât și în limba engleză, de 

public speaking, capacitatea de a prezenta într-o manieră informală, plină de viață, de a-l face pe 

turist să își dorească să știe mai mult, de a prezenta fără a plictisi, spirit organizatoric, abilitatea 

de a „vinde”. 

     Dacă ar fi să oferi un sfat tinerilor? 

     Așa cum spuneam să aibă în vis în care să creadă, să încerce să nu aibă regrete! 
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     La finalul interviului i-am mulțumit pentru deschiderea și împărtășirea experienței 

profesionale în care se regăsește în momentul de față, gândindu-mă că poate deveni un stimul 

motivațional pentru un tânăr (student, absolvent) aflat în căutarea consolidării  „visului” 

profesional.  

Data, 22.08.2017 

A consemnat Daniela Anton, Siena, Italia 


