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MODULUL 12: Creșterea întreprinderilor sociale 
 (Structura modulului de instruire) 

 

1. Introducere  

Antreprenoriatul social este o forma diferita de activitate economica ce imbina ingeniozitatea 

afacerilor cu o misiune sociala si combina intr-o maniera echilibrata si abila obiectivele sociale si 

economice. Aceasta forma de antreprenoriat este raspunsul la numarul crescut de provocari cu 

care ne confruntam astazi din punct de vedere social, cultural sau de mediu. Modulele cursului 

vizeaza aplicarea unei metodologii adecvate pentru autoinvatare in antreprenoriatul social, in asa 

fel incat cursantii sa vina cu idei pentru dezvoltarea de afaceri individuale sau ca angajati in sectorul 

economic. 

2. Programul de formare 

Titlul modulului: Cresterea intreprinderilor sociale  

 

Prezentare generala 

Cresterea impactului avut de catre intreprinderile sociale nu este intotdeauna la fel de simplu 
precum cresterea nivelului serviciilor sau a volumului din productia de bunuri si servicii  din 
domeniul antreprenoriatului traditional.Cresterea acestor activitati nu duc intotdeauna si la o 
crestere a impactului. In plus, exista foarte multe sectoare in care o companie se poate dezvolta. 
Spre exemplu, isi poate extinde sfera geografica (poate deschide sucursale in locuri diferite) sau 
extindere in sfera demografica (atingand diferite categorii de persoane) .  
Aceasta poate insemna de asemenea imbogatirea productiei cu servicii si produse noi si diferite de 
pana atunci. Aceste abordari vor duce la o extindere a sferei si profunzimii impactului.   

Cresterea pe scala este un proces de crestere interna si externa a societatii.  

Odata ce ai creat si inceput o organizatie de success, trebuie sa va ganditi deja la urmatorul pas si 
cum sa cresteti pe viitor impactul. Cresterea poate include: 
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1. Mariti amploarea operatiunilor pentru o mai mare capacitate de productie; 

2. Mariti amploarea productiei; 

3. Mariti amploarea ariei de acoperire a serviciilor si produselor dumneavoastra (prin intrarea pe 
noi piete, contracte noi, etc) 

4. Construirea unor parteneriate strategice cu  altii intr-un cadru mai larg de actiuni.  
 
Modulul de fata prezinta modalitati si mijloace posibile de a consolida si extinde domeniul de 
activitate al intreprinderior sociale, in functie de activitatile specific. Cursantii vor acumula 
cunostinte in domeniul antreprenoriatului social ca o alternativa utila pentru munca individuala si 
persoane defavorizate. 
Continutul este structurat pe sectiuni si tematici. Fiecare sectiune in parte are subicte inregistrate 
si material de ghidare suplimentare pentru sustinerea procesului de auto-invatare. 
 

Timp recomandat pentru 
invatarea modului  

Aproximativ 4 ore  

Metoda de invatare Invatare auto-dirijata  

Consultanta oferita de 
organizatia 

The Balkan Institute for Labour and Social Policy, 
institute@bilsp.org 

 

 

Adnotare  

 Acest modul isi propune sa descrie cele mai bune practice in planificarea si gestionarea unei 
intreprinderi sociale pentru sustenabilitatea acesteia. Se va pune un accent deosebit pe 
identificarea și asigurarea fluxurilor de finanțare care nu se bazează exclusiv pe subvenții / 
asistență din sectorul public. Inițial, acest modul va defini principalele caracteristici ale unei 
întreprinderi sociale durabile, oferind în același timp exemple ilustrate și / sau cazuri specifice. O 
atenție specială va fi acordată provocărilor cu care se confruntă întreprinderile sociale în ceea ce 
privește atingerea obiectivelor sociale / de caritate și comerciale. Realizarea creșterii afacerii 
trebuie să respecte constant valorile și principiile întreprinderii sociale.  
 
In cadrul modulului „Creșterea întreprinderii sociale”, cursanții vor dobândi cunoștințe despre 
posibile tactici și metode de creștere și dezvoltare durabilă a întreprinderii sociale, își vor spori 
gradul de conștientizare a modului în care măsurarea impactului joacă un rol important în 
viabilitatea și creșterea întreprinderii sociale, precum și vor fi explorate posibilitățile cursanților de 
a aplica noile cunoștințe prin sarcini de autoevaluare și activități de reflecție. 
 



 

Social Innovation Zone Project 

  

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SPECIALIȘTILOR 

ÎN RESURSE UMANE 

 

 

 

 

     Pg.3 

Modulul își propune să facă mai accesibilă formarea în antreprenoriat social și să îmbunătățească 
astfel inițiativa și oportunitățile de realizare a persoanelor care nu au absolvit facultatea in 
domeniul afacerilor. 
 
Printre avantajele cursului se numără flexibilitatea sa. Fiecare cursant determină ritmul de 
învățare, în funcție de angajamentele personale. 
 
Sarcinile modulului prezentat „Creșterea întreprinderii sociale” sunt:  

1. Analiza si definirea atreprenoriatului si a antreprenoriatului social;  
2. Dezvoltarea deprinderilor de baza despre cum să distingem cele două tipuri de 

antreprenoriat și să evaluăm posibilitatea ca elevii să devină antreprenori; 
3. Prezentarea principiilor de afaceri in antreprenoriatul social;  
4. Obtinerea de cunostinte practice in domeniul antreprenoriatului social ca o alternativă 

utilă pentru auto-perfecționarea oricui, inclusiv a persoanelor defavorizate, precum și o 
revizuire a miturilor existente în domeniul antreprenoriatului social. 

Dezvoltarea înțelegerii de bază a rolului antreprenoriatului social ca o oportunitate de a rezolva 
probleme și cauze sociale semnificative. 
 
In cadrul Modulului 12 autodidactii vor acumula cunostinte despre:  
 

• Abordări de creștere pentru o întreprindere socială nou înființată 
• Creșterea internă a activităților existente 
• Diversificare 
• Optimizare pentru un impact social maxim 
• Creșterea externă a activităților existente 
• Francizarea 
• Cresteti prin creearea de relații formale cu alți furnizori 
• Acces deschis și diseminarea bunelor practici 
• Amenințări pentru extindere 
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3.  Obiectivele formării auto-direcționate /studiului individual  

La sfarsitul cursului, cursantii vor avea urmatoarele deprinderi:  
• Deprinderi și un set de sfaturi inainte de a incepe antreprenoriatul social; 
• Abilitatea de a extrage informatii si aborari cu privire la masurarea impactului intreprinderilor 

sociale; 
• Competente pentru selectarea de sfaturi in dezvoltarea intreprinderilor sociale. 

 

4.  Ce trebuie știut în prealabil?  

Învățarea în modulele de proiect, care se bazează pe metoda auto-învățării, ce este ghidată în 
principal de motivația personală a cursanților 
Cursantii trebuie sa aibe: 

• abilitatea de a se exprima si interpreta diferite interpreta concepte, gânduri, sentimente, 
fapte și opinii, atât oral, cât și în scris (ascultare, vorbire, citire și scriere);  

• competența informatice, care include utilizarea încrezătoare și critică a tehnologiilor 
societății informaționale și abilitățile de bază ale tehnologiilor informației și comunicării; 

• abilitatea de auto-învățare, care este legată de abilitatea de a-și urmări și organiza propria 
învățare individuală, în conformitate cu propriile nevoi și conștientizarea metodelor și 
oportunităților. 

 

5. Rezultatele învățării  

Este necesar ca la sfarsitul prezentului modul cursantii  sa fi dobandit cunostinte de baza despre :  

 Cerințele / metodologiile pentru o funcționare eficientă în condițiile specifice de venit și de 
piață; 

 Metode de aplicare a practicilor pentru sustenabilitatea întreprinderilor sociale, acordând 
o atenție specială durabilității responsabilității sociale financiare și corporative;  

 Metodologii pentru realizarea cresterii afacerii, respectand in acelasi timp valorile si 
principiile antreprenoriatului social. 
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La sfarsitul cursului, cursantii trebuie sa fi castigat abilități utile care să le servească în dezvoltarea 
lor profesională, și anume: 

 să proiecteze și să gestioneze planificarea și implementarea campaniilor de comunicare și 
strângere de fonduri; 

 să proiecteze și să gestioneze planificarea și implementarea planurilor de afaceri, 
implementare și gestionare, care sunt orientate în mod specific către sustenabilitatea 
economică a întreprinderii sociale; 

 să cunoască și să utilizeze rațional diferite metode și tactici pentru construirea și 
menținerea reputației și încrederii în clienți, inclusiv în utilizatorii finali și în părțile 
interesate; 

 să-și consulte clienții cu privire la modul în care aceștia pot influența politica publică și pot 
obține recunoaștere pentru beneficiile sociale și economice generate de al treilea sector; 

 să poată evalua impactul diferiților factori de influență (externi și personali) asupra 
procesului antreprenorial. 

 
Competențele așteptate ca rezultat al învățării: 
 

• antreprenorii sociali sunt motivati sa se angajeze in problemele legate de cresterea si 
sustenabilitatea intreprinderii; 

• sunt ajutați în stabilirea de contacte și relații de durată cu partenerii sociali și în căutarea 
de oportunități pentru dezvoltarea activităților sociale și a comunicațiilor; 

• înțeleg și realizează importanța strategică a laturii inovatoare a antreprenoriatului social ca 
o componentă importantă a procesului de creștere a întreprinderii sociale. 

 

 

6. Conținutul modulului  

MODUL 12: Creșterea întreprinderilor sociale  
 
1. Abordări de creștere pentru o întreprindere socială nou înființată  
 
1.1. Crestere interna 

• Diversificare 
• Optimizarea distribuției - impact social maxim 
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• Maximizarea ofertei - maximizarea impactului social 
 
1.2. Creșterea externă 

• Francizarea 
• A ști cum 
•  

1.3. Dezvoltati-va prin incheierea de parteneriate cu alti furnizori.  
 
2. Acces deschis și distribuirea bunelor practici 
 
2.1. Training-uri si cursuri acreditate  
2.2. Retele concepute pentru distribuirea de bune practice in mediul on-line. 
2.3. Furnizarea de materiale libere și promovarea învățării 
 
3. Tacticile pentru dezvoltarea întreprinderii sociale 
 
3.1. Indicatori de crestere  
Nevoia de indicatori de creștere se bazează pe necesitatea de a înțelege valoarea și de a crea 
valoare. Iată cinci moduri de a determina crearea de valoare: 

• Informatii financiare: cash flow, casa/ castigurile; 
• Generarea de bani - conversia valorii nefinanciare în echivalent în numerar; 
• Informatii cantitative – numere: dimensiune, grade; 
• Informatii calitative – descriere: tip, directii; 
• Informatii reproduce – poveste. 

Cunoașterea și utilizarea acestor categorii contribuie nu numai la îmbunătățirea creării de valoare, 
ci și la prezentarea corectă a acestora către diferite grupuri de audiența. De exemplu, oamenii de 
afaceri vor dori mai multe informații financiare și generare de bani, în timp ce politicienii ar dori să 
afle mai multe despre calitate și narațiune. 
 
3.2 Componente de creștere  
 
Antreprenorii sociali aplică puncte de vedere diferite asupra creșterii, în funcție de sta diul 
dezvoltării organizației și de înțelegerea lor asupra creșterii - o dimensiune calitativă sau 
cantitativă a valorii adăugate. În domeniul antreprenoriatului social, se aplică de obicei una dintre 
următoarele tactici: 

a) Cresterea nu este exprimata in cresterea organizatiei ci se concentreaza pe alti parametrii 
de crestere si anume multumirea angajatilor, imbunatatirea mediului sau dezvoltarea si 
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construirea economiei locale.  
b) Extinderea organizației în termeni cantitativi (dimensiune), de ex. creșteri ale cifrei de 

afaceri, a numărului de angajați, prin atragerea investitorilor, extinderea de noi piețe și / 
sau creșterea bazei de clienți. 

c) Aplicarea aceluiasi tip de concept catre alte zone geografice.  
d) Dezvoltarea mișcării, de exemplu prin promovarea ideii și principiilor de bază, astfel încât 

autoritățile locale, principalii jucători de afaceri, comunitățile locale sau alți antreprenori să 
decidă să lucreze în sprijinul acestui obiectiv. 

e) Colaborarea sau fuzionarea cu alte întreprinderi sociale cu activități similare pentru a 
dezvolta procese, produse și servicii sau pentru a vă angaja în „rețea”, de ex. astfel încât 
micro-antreprenorii să-și poată uni forțele pentru a satisface o cerere mai mare. 

f) Stabilirea de parteneriate cu actori din sectorul privat, public sau terț pentru a avea acces 
la cunoștințe, abilități, infrastructură și / sau capital. 

g) Vânzarea unei părți sau a întregii organizații pentru a deveni o organizație de afaceri cu 
drepturi depline. 

 
3.3. Strategii pentru creștere și durabilitate:  
 

• Relația dintre creșterea afacerii și sustenabilitate; 
• Metode de realizare a creșterii în conformitate cu valorile și principiile întreprinderilor 

sociale; 
• Transferul de la activități finanțate cu granturi la activități comerciale; 
• Economii de scară și reducerea costurilor; 
• Factori care determină dimensiunea și scala optimă;  
• Îmbunătățirea serviciului pentru clienți, inclusiv utilizatorii finali și părțile interesate;  
• Responsabilitatea socială și importanța acesteia pentru întreprinderile sociale; 
• Moduri de a atrage noi parteneri și părți interesate, de a construi sinergii  

 
4. Începeți și pregătiți-vă pentru creștere 
 
A. Alegeti o cauza care este “aproape de inima voastră“ 
Medea Nocentini (unul dintre profesioniștii care își folosesc timpul liber pentru a construi soluții 
durabile din punct de vedere comercial pentru probleme sociale) spune că observă adesea o lipsă 
de pasiune și convingere în rândul antreprenorilor atunci când aceștia apelează la o cauză care nu 
„vine din interior”. „Înainte de a alege o cauză socială sau o problemă de mediu, trebuie să vă 
asigurați că cauzele problemei vă entuziasmează, deoarece ultimul lucru pe care îl doriți este să nu 
fiți convingător atunci când atenția este concentrată asupra dvs. și cineva vă pune la îndoială 
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munca.” 
 
B. Dezvoltați un produs sau serviciu „vital” din punct de vedere comercial 
Serviciul sau produsul dvs. trebuie să fie de bună calitate și util, deoarece numai voința bună a 
clienților nu este suficientă. Antreprenorii cred adesea că oamenii își vor cumpăra produsul doar 
pentru că susțin o cauză, chiar dacă nu oferă cele mai bune. „Nu puteți ignora calitatea produsului 
sau serviciului dvs. dacă doriți să asigurați sustenabilitatea.” Soluția este „să se potrivească cauzei 
sociale și situației financiare”. De exemplu, sloganul „Palestinei” - o întreprindere socială în 
sprijinul refugiaților palestinieni - spune că cu cât cumpărați mai multe produse - broderii, genți de 
mână etc., cu atât mai mult sprijin poate oferi în taberele de refugiați. În plus, cu cât este mai 
bună calitatea, cu atât crește vânzările. Un alt exemplu este mișcarea unu la unu, întruchipată de 
Toms, o companie de pantofi care oferă o pereche de pantofi pentru cei săraci de fiecare dată 
când un client cumpără o pereche pentru ei înșiși. 
 
C. Aplicați gândirea usoara de la început 
Nu așteptați ca produsul să devină perfect pentru a-l comercializa. "Faceți multe încercări și 
obțineți feedback la cel mai mic cost posibil și efort pentru a testa viabilitatea ideii dvs." Numai 
clienții știu ce își doresc și, oricât ai încerca să te pui în locul lor, nu vei ști exact ce vor și cât sunt 
dispuși să plătească până nu începi și obții feedback prin vânzări.  
 
D. Măsurați impactul social pe care îl aveți în acest stadiu incipient 
Păstrați toate interviurile, recomandările, datele și cifrele pe care le colectați, astfel încât să fiți 
gata să le prezentați părților interesate, potențialilor investitori și partenerilor. Nu presupuneți că 
ceea ce este evident pentru dvs. este evident pentru toți ceilalți. 
 
E. Testați-vă produsul înainte de a alege o formă legală pentru organizația dvs.  
Întreprinzătorii se întreabă adesea dacă ar trebui să înregistreze o întreprindere nonprofit - o 
societate individuală sau o societate cu răspundere limitată, de exemplu, sau o organizație 
nonprofit. În astfel de fluctuații, poate dura un an întreg până când produsul este introdus pe 
piață. Începeți să oferiți mai multe produse în numele organizațiilor deja înregistrate sau al 
companiilor de prieteni, dar fără a face nimic ilegal pentru a afla. În acest fel nu veți fi înregistrat 
cu o formă juridică care nu funcționează pentru dvs. 
 
F. Căutați donația numai atunci când este necesar  
Sfatul pentru antreprenori este să se bazeze cât mai mult pe propriile resurse, deoarece în acest 
fel creează produse sau servicii mai profitabile și sunt motivați să fie mai creativi. „Dacă primiți 
bani de la început pentru a începe campanii de PR și o platformă de comerț electronic fără a vă 
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investi propriii bani, veți fi răsfățați și vă va fi foarte dificil odată ce banii se vor epuiza.”  
 
G. Cunoaște-ți investitorii 
Mulți investitori, în special corporațiile mari, investesc bani în întreprinderile sociale doar pentru 
a-și diversifica investițiile. Cu toate acestea, este important ca un antreprenor social să știe la ce 
investitor să apeleze. Dacă negociați cu un investitor convențional care este interesat doar de 
rentabilitatea investiției, ar trebui să subliniați importanța proiectului în ceea ce privește 
profitabilitatea, în loc să vă concentrați asupra impactului său social. Cu toate acestea, dacă este 
un investitor care dorește să dezvolte caritate, puteți sublinia impactul social, precum și 
necesitatea de a câștiga bani pentru a asigura sustenabilitatea proiectului. 
 
H. Fii pregătit pentru feedback negativ, mai ales dacă este constructiv  
"Este adesea dificil să accepți feedback negativ. Cu toate acestea, este bine să vorbești cu oameni 
care vor prezenta deficiențele produsului în mod onest. Ignoră detaliile nesemnificative și nu le iei 
personal" 
 
I. Cere ajutor 
Vei fi surprins de cât de mulți oameni sunt dispuși să ajute, mai ales când vine vorba de 
întreprinderi sociale. "Mulți dintre ei nu vor nimic în schimb. Suntem abordați de mai mulți 
voluntari decât antreprenori. Nici nu trebuie să îi căutăm". 
 
J. Fă-ți munca cu plăcere și nu te lua prea în serios: 
Facem ce putem. Uneori facem lucrurile corecte, alteori întâmpinăm dificultăți. Cu toate acestea, 
este important să nu o luați prea personal, chiar dacă ceva nu merge bine. "Mulți antreprenori au 
pus produsele pe piață și au eșuat. Apoi au îmbunătățit ceva, au încercat din nou și lucrurile au 
funcționat la a doua încercare. Uneori ne simțim prea implicați și responsabili, în special în 
proiectele sociale cu cauze dificile și serioase. Fiecare antreprenor ar trebui să se distreze, să se 
bucure de ceea ce face în fiecare zi. 
 
5. Amenințări pentru extindere 
 
Creșterea amplorii întreprinderii sociale este o oportunitate, dar in acelasi timp și un set de 
amenințări și nu este întotdeauna cea mai bună soluție. De fapt, dezvoltarea lor rapidă vă poate 
scoate din drum, prezentând riscuri de birocrație, ineficiență și creșterea distanței dintre 
conducere și linia finală (angajatori, comunitate, voluntari, utilizatori finali). 
 
Extinderea uneori pune în pericol calitatea muncii. 
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Creșterea poate epuiza resursele și poate pune în pericol viabilitatea unei companii, reducând 
astfel șansele de succes. Este extrem de important să înțelegem dacă timpul este bun pentru 
creștere sau consolidare poate fi o tactică mai bună. 
În cele din urmă, creșterea nu înseamnă un impact mai mare. De exemplu, a ajunge la mai mulți 
oameni sau a produce mai mulți nu înseamnă că obiectivele tale sunt mai bine atinse sau că 
schimbările din societăți sunt în bine. 
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