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MODULUL 2: Explorarea afacerii voastre 
(Structura programului de formare al modulului) 

 
 

1. Introducere 

Acest modul îi invită pe cursanți să privească mai de aproape „viitoarea” lor afacere. 

2. Programul de formare 

 

Program de instruire pentru Modulul 2 „Explorarea afacerii voastre” 

 

Prezentarea generală a modulului 

Cursanții sunt îndrumați și invitați să răspundă la întrebări care intenționează să le ofere o imagine mai 
clară despre ideea lor de a conduce o afacere. Accentul principal nu este pe învățarea pașilor necesari, ci de 
a-și forma o imagine preliminară și a fi mai bine pregătiți pentru realizarea afacerii lor. Sunt clarificate 
noțiunile de bază și sunt prezentate diferite forme de întreprinderi. De asemenea, este inclus un link către 
chestionare care pot fi utilizate pentru verificarea ideile și pentru a solicita demararea unei afaceri. Poate fi 
folosit ca o verificare suplimentară și reprezintă unul din primii pași care trebuie făcuți pentru demarea 
unei afaceri. 

Timp recomandat Aproximativ 4 ore  

Metoda de formare  Formare auto-direcționată/Studiu individual   

Organizația consultant  Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum 
Österreich - BBRZ Ö 

 

 

Adnotări  

Acest modul necesită o implicare mai activă a cursanților. Aceștia ar trebui să reflecteze asupra ideilor lor și 
să încerce să-și pregătească „proiectul” în așa fel încât să poată fi prezentat. În acest fel pot identifica ideile 
neraliste dar și își pot crește motivația și entuziasmul atunci când vor realize  seama că lucrează la un 
„proiect” incitant. Astfel de reflecții pot avea, prin urmare, atât efecte pozitive, cât și negative și pot 
reprezenta o primă verificare a situației de fapt. Ca întotdeauna în cazul studiului individual, există riscul ca 
procesul de învățare să fie întrerupt într-un moment neplăcut. 

 



 
Social Innovation Zone Project 

 
 

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SPECIALIȘTILOR 

ÎN RESURSE UMANE 

 

 

 
 

     Pg.2 

3. Obiectivele formării auto-direcționate/studiului individual 

Obiectivul principal al acestui modul este: 

Analiza auto-direcționată și reflectarea asupra planului pentru demararea unei afaceri. Cursanții își vor 
petrece timpul regândindu-și spiritul antreprenorial. Făcând acest lucru, vor avea o imagine mai clară a 
ceea ce intenționează să facă. 

Scopul acestui modul este mai puțin de a oferi informații, cât de a da de gândit, de a regândi ideea de a 
deveni antreprenori. 

 

4. Ce trebuie știut în prealabil?  

Acest program de formare se bazează pe studiul individual. 

Pentru a finaliza această formare, cursanții ar trebui să aibă capacitatea de a: 

- exprima și interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii, atât oral, cât și în scris (ascultare, 
vorbire, citire și scriere); 

- de a utiliza competența digitală, care include utilizarea încrezătoare și critică a tehnologiilor societății 
informaționale și a abilităților de bază ale tehnologiilor informației și comunicării; 

- se adapta la învățarea independentă, care este legată de capacitatea de a urmări și organiza propria 
învățare individuală, în conformitate cu propriile nevoi și conștientizarea metodelor și oportunităților. 

În plus, cursanții ar trebui să aibă, de asemenea, competențele și abilitățile utile în gestionarea unei afaceri, 
precum: 

- perseverenţă 
- rezistență/reziliență 
- entuziasm 
- motivația de sine 
- creativitate 
- valori sociale înrădăcinate (în special pentru afacerile sociale) 
- stabilitate emoțională 
- abilități de comunicare 
- empatie 
- competențe sociale 
- competențe de luare a deciziilor 
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5. Rezultatele învățării 

În urma finalizării acestui modul, cursanții: 

- își vor fi revizuit ideea de a conduce o afacere; vor avea o imagine mai clară și idei mai concret 
formulate și mai realiste; 

- vor avea mai multe informații în ceea ce privește diferitele tipuri de întreprinderi/afaceri și vor avea o 
idee despre tipul care le este cele mai potrivit/convenabil; 

- vor cunoaște mai multe despre calificările lor sau despre cerințele pentru aceasta; 

- își vor fi dezvoltat ideea de referitoare la echilibrul dintre viața personală și viața profesională au de 
întrepătrundere a acestora (angajare cu normă întreagă sau cu normă parțială). 

 

6. Conținutul modulului 

a. La începutul acestui modul, cursanții sunt invitați să își facă o autoevaluare în ceea ce privește 
înființarea propriei afaceri. 

Autoevaluările sunt un instrument bun și rapid pentru identifica propriile atitudini, idei, caracteristici, 
abilități etc. Deși reprezintă, în general, o imagine de moment, oferă totuși informații și idei de ajutor 
pentru procesul de autoevaluare și pentru o mai bună autocunoaștere. De asemenea, vă poate sprijini 
în a deveni mai încrezători în voi înșivă și a vă simți confirmat în calea aleasă. 

După efectuarea evaluării, cursanților li se cere să reflecteze asupra rezultatelor obținute. Sunt acestea 
surprinzătoare? Arată ce am gândit deja? Are sunt argumentele care susțin planul meu de a demara o 
afacere? Care sunt aspectele negative care ar trebui analizate cu o mai mare atenție? 

b. Ce tip de antreprenoriat se potrivește ideii mele? 

Credem că majoritatea posibililor antreprenori din grupul nostru țintă vor începe cu o companie cu o 
singură persoană sau cu o companie mică cu câțiva angajați. În majoritatea țărilor, IMM-urile sunt cel 
mai reprezentativ tip de afacere. O altă opțiune ar fi înființarea unei întreprinderi sociale, opțiunea 
preferată pentru cursanți1. Legislația privind tipurile de întreprinderi este diferită în rândurile statelor 
europene. Dar provocările și avantajele diferitelor tipuri de întreprinderi sunt relativ similare în diferite 
țări. 

c. Sunteți calificat corespunzător pentru proiectul dvs.? Consultați cerințele legale care sunt diferite în 

                                                           
1 https://www.wko.at/service/netzwerke/ein-personen-unternehmen.html; consultat la 26.8.2020 
(în limba germană). Informații de bază despre întreprinderile cu o singură persoană; 

https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-
gewerberecht/Welche_Gesellschaftsformen_gibt_es_in_Oesterreich_.html; consultat la 26.8.2020 
(în limba germană). Prezentare generală a diferitelor tipuri de companii din Austria 

https://www.wko.at/service/netzwerke/ein-personen-unternehmen.html
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/Welche_Gesellschaftsformen_gibt_es_in_Oesterreich_.html
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/Welche_Gesellschaftsformen_gibt_es_in_Oesterreich_.html
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țările noastre iar, în unele țări (cum ar fi Austria), reglementate destul de restrictiv. 

d. Doriți să începeți activitatea independentă cu normă întreagă sau cu jumătate de normă? Este 
important ca antreprenorii să fie pregătiți și să aibă o imagine realistă a timpului necesar pentru 
gestionarea afacerii lor. Și este important să se asigure care este situația vieții personale și împreună cu 
partenerul de viață și/sau alți membri ai familiei, să stabilieasă ce este posibil în acest moment, într-un 
an, în trei ani și în cinci ani. 

Această întrebare se referă la echilibrul dintre viața personală și viața profesională (care formulă este 
cea mai potrivită) pentru antreprenori. 

Echilibrul dintre viața profesională și viața profesională presupune o separare strictă între viața 
profesională și viața privată. Munca și timpul liber sunt înțelese ca două responsabilități diferite care 
trebuie echilibrate. 

Amestecul de viață profesională și viață presupune că munca și viața privată să nu fie clar demarcate ci 
ar trebui să decurgă una din alta în tranziții fluide. Această abordare include riscul ca afacerea să 
capteze tot timpul. 

Măsurile sugerate de Comisia Europeană pentru a sprijini un echilibru mai bun între viața profesională 
și viața profesională prevăd, printre altele: aranjamente de lucru flexibile, concediu de paternitate, 
consolidarea dreptului la concediu parental, concediu pentru îngrijitori.2  

e. Cursanții sunt invitați să pregătească o scurtă prezentare a ideii lor de proiect/produs adresată 
finanțatorilor. Această prezentare ar trebui să includă: 
- Care problemă va fi rezolvată? 
- Ideea de bază, produse/servicii 
- Cine vor fi clienții și care sunt nevoile lor? 
- „Punct unic de vânzare”. Prezentarea virtuală care ar trebui adresată posibililor finanțatori. 
- De ce vrei să înființezi această afacere? 

 

 

7. Bibliografie 

Articole care explorează problematica antreprenoiratului: https://www.entrepreneur.com/article/317342 
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consultat la 31.8.2020 (în limba germană). Acest chestionar intitulat “Founder´s Test” (Testul inițiatorului) 
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https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/pages/self-assessment-

                                                           
2
 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=en; consultat la 26.08.2020 ( în limba 

engleză); 

https://www.entrepreneur.com/article/317342
https://www.gruenderservice.at/site/gruenderservice/erste-ueberlegung/Unternehmertest.html
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/pages/self-assessment-test-your-entrepreneurial-potential.aspx
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=en
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test-your-entrepreneurial-potential.aspx; consultat la 28.8.2020 (în limba engleză). Acest website canadian 
oferă o auto-evaluare a potențialului antreprenorial; 

https://www.wko.at/service/netzwerke/ein-personen-unternehmen.html ; consultat la 26.8.2020 (în limba 
germană). Informații de bază pentru afacerile pentru o singură persoană. 

https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-
gewerberecht/Welche_Gesellschaftsformen_gibt_es_in_Oesterreich_.html; consultat la 28.8.2020 (în 
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https://www.wko.at/service/netzwerke/ein-personen-unternehmen.html
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/Welche_Gesellschaftsformen_gibt_es_in_Oesterreich_.html
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/Welche_Gesellschaftsformen_gibt_es_in_Oesterreich_.html
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/pages/self-assessment-test-your-entrepreneurial-potential.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/pages/self-assessment-test-your-entrepreneurial-potential.aspx
https://www.wko.at/service/unternehmensfuehrung-finanzierung-foerderungen/wifi_mitarbeiterfuehrung.pdf
https://www.wko.at/service/unternehmensfuehrung-finanzierung-foerderungen/wifi_mitarbeiterfuehrung.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=en

