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MODULUL 6: Competențele mele antreprenoriale 
(Structura programului de formare al modulului) 

1. Introducere 

Competențele antreprenoriale se referă la caracteristicile importante pe care ar trebui să le dețină o 

persoană pentru a îndeplini în mod eficient funcțiile antreprenoriale. Acest modul se adresează celor care 

doresc să învețe, să cunoască și să conștientizeze mai multe despre cele mai importante caracteristici, 

atribute, abilități și competențe pe care le dețin ca antreprenor de success. 

2. Programul de formare  

Programul de formare pentru Modulul 6 „Competențele mele antreprenoriale” 

 

Prezentarea generală a modulului 

Pentru a avea success în demersul său antrerenorial, un antreprenor trebuie să aibă anumite calități, deja 

existente sau cultivate. Nu oricine are succes în afaceri. Munca grea și hotărârea de a realize ceea ce și-au 

propus sunt factorii care îi ajută pe antreprenorii de succes să își atingă obiectivele propuse. 

Competențele necesare în antreprenoriatul social, precum competențele manageriale și antreprenoriale sau 

competențele sociale, pot fi obținute prin educație și experiență. Cercetarea în domeniul antreprenoriatului 

social se află în stadii incipiente și nu este clar dacă competențele dobândite de antreprenorii sociali în 

procesul de învățare vor răspunde nevoilor lor. Chiar dacă cercetarea empirică explică competențele 

necesare pentru management și antreprenoriat, natura multidimensională a companiilor sociale necesită o 

înțelegere continuă a competențelor necesare în cadrul acestor companii. Competențele antreprenoriale 

pentru antreprenorii sociali trebuie să aibă o abordare dublă: potențial de dezvoltare personală (creștere 

personală) și potențial de dezvoltare a afacerii (plan de afaceri sociale). 

Timp recomandat 4 ore  

Metoda de formare  Formare auto-direcționată/Studiu individual   

Organizația consultant  AUR – Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse 
Umane; e-mail: org.aur@gmail.com  
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Adnnotări 

Pentru a putea garanta succesul propriei sale idei antreprenoriale, antreprenorul social trebuie să dețină o 
serie de abilități tehnice și specializate fundamentale pentru succesul afacerii sale. Aceste abilități variază în 
funcție de mediul de afaceri specific în care intenționează să activeze potențialul antreprenor. Acestea pot fi 
structurate în trei categorii: 

1. Dimensiunea personală (abilități personale) a antreprenorului: capacitatea individului de a pune în 
practică ideile, inclusiv creativitatea, inovația, asumarea riscurilor 

2. Dimensiunea economică a afacerii sociale: capacitatea de a planifica și gestiona proiecte pentru a atinge 
obiectivele economice propuse; 

3. Dimensiunea socială a afacerii: capacitatea de a planifica și gestiona proiecte pentru a atinge obiectivele 
sociale propuse 

 

3. Obiective ale formării auto-direcționate/studiului individual 

Obiectivele care vor fi realizate pe parcursul modulului „Competențele mele antreprenoriale” sunt: 

- Dobândirea cunoștințelor de bază despre abilitățile antreprenoriale necesare în antreprenoriatul social 

- Îmbunătățirea conștientizării cu privire la abilitățile antreprenoriale pe care trebuie să le dezvolte și pe 
care trebuie să le folosească pentru a fi un antreprenor social de succes. 

- Înțelegerea propriului potențial de dezvoltare personală și a potențialului de dezvoltare a afacerii 

 

4. Ce trebuie știut în prealabil?  

Formarea în antreprenoriatul social bazată pe metoda auto-studiului, este ghidată în principal de motivația 
personală a cursanților. 

Cursanții trebuie 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); 

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

- capacitatea de învățare independentă, care este legată de capacitatea de a urmări și organiza propria 
învățare individuală, în conformitate cu propriile nevoi și conștientizarea metodelor și oportunităților 
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Pentru a parcurge acest modul, cursantul este important să dețină cunoștințe, abilități și competențe de 

bază. În acest sens trebuie să fie: perseverent și rezilient, entuziast, motivat și realist. Este important să fie o 

persoană creativă, cu valori sociale înrădăcinate și stabil emoțional. Este informat și are competențe 

dovedite în domeniul antreprenorial. Mai mult, este capabil să își asume riscuri și poate transforma 

problemele sociale injuste în obiective strategice. În ceea ce privește etica muncii, atunci când este cazul, 

este capabil(ă) să facă un pas înapoi și să aibă o viziune de ansamblu asupra procesului și este dispus(ă) să 

lucreze neobosit la proiectul său. 

 

De asemenea, cursanții trebuie să dezvolte abilități sociale privind: 

- comunicare în limba națională, 

- comunicare în limbi străine, 

- capacitatea de a comunica, 

- empatia, 

- abilitatea de a învăța, 

- competențe sociale și civice; 

- deschidere către nou, 

- curaj, 

- competențe de bază în matematică, știință și tehnologie, 

- competențe informatice. 

 

5. Rezultatele învățării  

La sfârșitul modulului „Competențele mele antreprenoriale” participanții: 

- Vor dobândi cunoștințe de bază privind abilitățile antreprenoriale necesare în antreprenoriatul social 

- Își vor îmbunătăți gradul de conștientizare cu privire la abilitățile antreprenoriale pe care trebuie să le 
dezvolte și pe care trebuie să le folosească pentru a fi un antreprenor social de succes. 

- Vor înțelege atât propriul potențial de dezvoltare personală, cât și potențialul de dezvoltare a afacerii 

- Vor putea să își evalueze abilitățile antreprenoriale personale 

 

6. Conținuturile modulului 

1. Competențele antreprenoriale: competențe cheie în procesul de învățare pe tot parcursul vieții   

Consiliul European a adoptat o Recomandare actualizată a Consiliului privind competențele cheie pentru 
învățarea pe tot parcursul vieții. Abordarea recomandării este de a promova dezvoltarea competențelor 
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cheie și a competențelor de bază prin: 

 furnizarea de educație de înaltă calitate, formare și învățare continuă pentru toți 
 sprijinirea personalului educațional în implementarea abordărilor de predare și învățare bazate pe 

competențe 

 promovarea unei varietăți de abordări și contexte de învățare din perspectiva învățării pe tot parcursul 
vieții 

 explorarea abordărilor de evaluare și validarea competențelor cheie 

Competențele antreprenoriale se referă la capacitatea de a identifica oportunități, de a-și pune ideile în 
practică și de a le transforma în valori pentru ceilalți. Se bazează pe creativitate, gândire critică și rezolvarea 
problemelor, luând inițiativă și perseverență și capacitatea de colaborara pentru a planifica și gestiona 
proiecte cu valoare culturală, socială sau financiară. 

Cunoștințe esențiale, abilități și atitudini legate de aceste competențe. Competențele antreprenoriale 
necesită cunoașterea faptului că există contexte și oportunități diferite pentru transformarea ideilor în 
practică, în activități personale, sociale și profesionale și o înțelegere a modului în care acestea apar. Indivizii 
ar trebui să cunoască și să înțeleagă modalitățile planificare și gestionare a proiectelor, atât în termeni de 
procese cât și de resurse. Aceștia ar trebui să dețină cunoștințe atât în cea ce privește problematica 
economică cât și oportunitățile și provocările sociale și economice cu care se confruntă un angajator, o 
organizație sau o societate. De asemenea trebuie să fie conștienți de principiile etice și provocările dezvoltării 
durabile și să își conștientizeze propriile puncte forte și puncte slabe. 

Abilitățile antreprenoriale se bazează pe creativitate. Aceasta include imaginația, gândirea strategică și 
rezolvarea problemelor, reflectarea critică și constructivă în cadrul proceselor creative și inovării. Include 
capacitatea de a lucra atât individual cât și de a colabora în echipă, de a mobiliza resurse (oameni și lucruri) și 
de a susține activitatea. Include capacitatea de a lua decizii financiare referitoare la costuri și valoare. Și, de 
asemenea, în mod esențial,  abilitatea de a comunica și de a negocia în mod eficient cu ceilalți și de a face 
față incertitudinii, ambiguității și riscului ca parte a luării deciziilor în cunoștință de cauză. 

O atitudine antreprenorială este definită de simțul inițiativei, implicării, pro-activitate, perspectivă, curaj și 
perseverență în atingerea obiectivelor. Include dorința de a-i motiva pe ceilalți și capacitatea de a le prețui 
ideile, empatia și grija față de oameni și față de lume în general, precum și și acceptarea responsabilității 
printr-o abordare etică pe tot parcursul procesului. 

2. EntreComp: Cadrul Competențelor Antreprenoriale 

Dezvoltarea capacității antreprenoriale a cetățenilor și organizațiilor europene reprezintă unul dintre 
obiectivele politice cheie pentru UE și statele membre. Cadrul EntreComp prezintă o definiție comună a 
antreprenoriatului ca și competență și urmează să devină o referință de facto pentru orice inițiativă care 
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vizează încurajarea capacității antreprenoriale a cetățenilor europeni. Se compune din 3 domenii de 
competență interconectate și interrelaționate: „Idei și oportunități”, „Resurse” și „În acțiune”. Fiecare dintre 
cele trei domenii cuprinde 5 competențe, care, împreună, constituie elementele de bază ale 
antreprenoriatului ca și competențp general. Cadrul dezvoltă cele 15 competențe de-a lungul unui model de 
progresie pe 8 niveluri și propune o listă cuprinzătoare de 442 de rezultate ale învățării. Cadrul poate fi 
folosit ca bază pentru dezvoltarea programelor și a activităților de învățare care încurajează antreprenoriatul 
ca și competență. De asemenea, poate fi utilizat pentru definirea parametrilor pentru a evalua competențele 
antreprenoriale ale cursanților și ale cetățenilor. 

3. Competențele antreprenoriale 

Există înțelegerea generală că domeniul este abia la începutul formulării necesarului de competențe. Dar, 
chiar dacă pot fi structurate în câteva categorii, aceste competențe variază în funcție de o multitudine de 
factori: tipul de afacere, mediul în care se desfășoară, calitățile specifice pentru antreprenorul social, tipul de 
problemă socială căreia i se adresează. Orice antreprenor trebuie să dispună de un set de competențe 
personale și de afaceri. În plus, în cazul antreprenorului social, trebuie să existe si competențe care vizează 
implementarea dimesiunii sociale a afacerii. 

3.1. Dimensiunea personală (abilități personale) a antreprenorului: abilitatea individului de a pune ideile în 
pracitcă. Aici putem include: 

DEZVOLTAREA PERSONALĂ urmărind obiectivitatea în evaluarea propriilor abilități și nevoia permanentă 

de îmbunătățire. În această categorie pot fi găsite toate competențele personale care pot fi asociate cu 

creșterea personală. Există o mulțime, dar fiecare dintre ele este importantă: 

- Hotărâre: Un antreprenor de succes trebuie să fie foarte hotărât. El sau ea trebuie să ia, uneori, multe 

decizii sub impulsul momentului. Orice nesiguranță în deciziile luate le-ar putea afecta afacerea. Trebuie 

să fie foarte fermi în deciziile lor. De asemenea, în timp ce iau decizii, nu trebuie să fie influențați de alții. 

Aceștia ar trebui să poată lua decizii în mod independent. 

- Încredere: obținerea succesului în afaceri necesită încredere. Un om de afaceri sau o femeie de afaceri 

trebuie să fie sigur de sine în legătură cu atingerea obiectivelor stabilite pentru obținerea succesului. 

Timiditatea nu ajută. Imaginea de sine este îmbunătățită, atunci când cineva este încrezător. 

- Disponibilitate: un antreprenor trebuie să fie dispus să întreprindă orice demersuri legate de afacerea sa. 

El sau ea nu trebuie să ezite din motive personale sau de altă natură. Disponibilitatea de a întinde o 

mână de ajutor este foarte esențială. 

- Persistență: un antreprenor nu este niciodată descurajat de eșecuri. El crede în proverbul japonez 
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„Cădeți de șapte ori, ridicați-vă de opt”. Uremează principiul  „Încearcă - Încearcă din nou” pentru a 

depăși obstacolele care vin în calea atingerii obiectivelor. 

- Încrederea în sine: Cei mai performanți nu sunt copleșiți de dificultăți deoarece cred în propriile abilități 

și în punctele lor forte. Ei au deplină credință în cunoștințele, abilitățile și competența lor și nu sunt 

îngrijorați de incertitudinile viitoare. 

- Asertivitate: O persoană asertivă știe ce să spună, când să spună, cum să spună și cui să spună.  Crede în 
abilitățile sale și se asigură că ceilalți urează aceași direcție de gândire, care vizează promovarea 
intereselor organizației. 

- Capacitate de convingere: Un antreprenor de succes, prin argumentele sale solide și raționamentul său 
logic, este în măsură să-i convingă pe ceilalți să facă lucrările așa cum vrea el (sau ea) să fie făcute. Pentru 
asta va recurge la argument intelectuale convinge pe ceilalți. 

- Empatia: Abilitatea de a se pune în pielea altora și de a-și imagina alte perspective decât propria viziune; 
este una dintre cele mai valoroase calități pentru înțelegerea nevoilor celor cărora li se adresează. 

- Inteligența emoțională și socială: Sunt excelente în procesul de conectare cu ceilalți și în construirea de 
relații puternice. 

- Optimismul este despre încrederea că poate realiza o viziune îndrăzneață, chiar și atunci când mulți alții 
se îndoiesc de acestea. Au un puternic sentiment de autoeficacitate și credința că au controlul pentru a 
schimba circumstanțele. 

- Tăria de caracter este este o combinație de perseverență, pasiune și muncă grea - dorința neobosită de a 
atinge obiectivele, angajamentul complet pentru îndeplinirea sarcinii asumate. 

- Reziliența în fața adversităților, obstacolelor, provocărilor și eșecurilor: Când lucrurile se destramă, se 
ridică la înălțimea lor. Prosperă în cele mai feroce furtuni. Văd eșecurile ca un feedback valoros. 

LEADERSHIP ȘI LUCRU ÎN ECHIPĂ - reprezintă capacitatea de a defini obiectivele, rolurile și sarcinile 
membrilor echipei.  

Un antreprenor de succes trebuie să-și poată conduce atât angajații precum și alți colaboratori. Trebuie 
să fie în măsură să îi îndrume pe aceștia în desfășurarea cu success a afacerilor. Iau inițiativă și acționează 
pentru rezolvarea problemelor (mai degrabă decât să se plângă de ceea ce nu este în regulă). De 
asemenea, conștientizează faptul că viitorul organizației depinde de angajații săi. Dacă angajații sunt 
dedicați, implicați și loiali, organizația nu poate decât să funcționeze bine. Un antreprenor de succes 
încearcă să promoveze interesele organizației prin promovarea intereselor lucrătorilor. Se intresează 
personal de rezolvarea problemelor cu care se confruntă lucrătorii și generează sentimentul că există 
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interdependență între interesele lucrătorilor și ale conducerii. Principalele competențele vizează: 

- Lucru in echipa. Procese în cadrul echipei. Motivația echipei 

- Etapele dezvoltării echipei 

- Roluri în cadrul echipei 

- Rolul obiectivului comun pentru coeziunea echipei 

- Conducere și management 

- Comunicare managerială 

REZOLVARE PROBLEME, INOVAȚIE ȘI CREATIVITATE: Cunoaște principalele metode de dezvoltare a 
creativității în luarea deciziilor și rezolvarea problemelor. 

- Inovație: Ideile noi ajută la succesul unei afaceri. Un antreprenor social de succes trebuie să fie inovator 
și să se străduiască întotdeauna pentru ceva mai bun. Trebuie formulate concepte noi și trebuie gândite 
noi moduri de a face afaceri. 
 

- Rezolvarea problemelor: Antreprenorii de succes abordează problema ca o pe o provocare și fac to 
efortul posibil pentru a afla cea mai potrivită soluție pentru aceasta. În primul rând, vor înțelege 
problema și, în funcție de aceasta, vor dezvolta strategi adecvată pentru depășirea problemei. 

 
- Creativitate este văzută ca un mod de abordare a activității profesionale. Văd noile posibilități și gândesc 

într-o manieră neconvențională. Văd conexiunile și modele de acțiune pe care puțini oameni și le-ar 
imagina. 

 
ASUMAREA RISCULUI: Afacerile implică multe riscuri, pe care un antreprenor nu trebuie să ezite să și le 
asume. În acest sens, antreprenorul trebuie să aibă cunoștințele necesare pentru a evalua factorii de risc 
pentru dezvoltarea unui proiect și pentru a adopta măsurile optime de control. De asemenea, sunt 
importante atât cunoștințele, cât și abilitățile de utilizare a tehnicilor de identificare, prioritizare și 
cuantificare a riscurilor și de realizare a analizei calitative și cantitative a riscurilor. 

3.2. Dimensiunea economică a afacerii sociale: capacitatea de a planifica și gestiona proiecte în vederea 
atingerii obiectivelor economice propuse. Aici sunt incluse: 

- Cunoștințe de marketing și administrare 
- Aptitudini organizatorice 
- Capacități de gestionare a relațiilor de piață 
- Capacități de gestionare a relațiilor cu personalul și colaboratorii proprii (mediu intern) 
- Capacități de a gestiona relațiile cu actorii externi (cum ar fi furnizorii, administrația) 

Aceste cunoștințe și abilități pot fi traduse prin competențe în ceea ce privește: 
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- Analiza mediului: identificarea oportunităților pentru activități personale, profesionale și/sau de afaceri. 
În acest sens, antreprenorul trebuie să efectueze analiza mediului de afaceri, inclusiv: analiza nevoilor, 
analiza mediului (intern și extern), analiza părților interesate, analiza SWOT; 

- Planificare adecvată: Antreprenorii de succes dezvoltă cursul viitor al acțiunii ținând cont de obiectivele 
care trebuie atinse. Ei (ele) cred în elaborarea unor planuri relevante și realiste și asigură executarea 
corectă a acestora în vederea realizării obiectivelor propuse, pentru planificarea și gestionarea proiectele 
pe care le inițiază. Astfel, definește clar etapele implementării unui proiect. Aici este inclusă și 
planificarea resurselor și a costurilor necesare pentru activitățile proiectului precum și abilitatea de a 
stabili resursele materiale, echipamentele și facilitățile necesare și accesibile proiectului 

- Strateg eficient: Un antreprenor de succes are capacitatea de a dezvolta strategia relevantă, menită să 
protejeze sau să promoveze interesele organizației. Strategia se poate referi la confruntarea cu 
incertitudinile viitoare sau provocările impuse de concurenți. 

- Monitorizare eficientă: Cei mai performanți se asigură că totul se desfășoară în organizațiile lor conform 
dorințelor lor. Aceștia asigură monitorizarea regulată a activității, astfel încât obiectivele organizației să 
fie atinse în cel mai bun mod posibil. 

3.3. Dimensiunea social a afacerii: capacitatea de a planifica și gestiona proiecte pentru a atinge obiectivele 
sociale propuse și capacitatea de a integra problemele sociale ale comunității ca parte integrantă a 
operațiunilor de afaceri. 

Un antreprenor social este o persoană care lucrează într-o manieră antreprenorială, dar mai degrabă pentru 
beneficiul public şi social decât pentru folos personal (propriul câștig financiar). Antreprenorii sociali joacă 
rolul unor agenţi ai schimbării în sectorul social, prin:  

- adoptarea unei misiuni de a crea şi susţine valoarea socială (nu doar valoarea privată),  
- recunoaşterea şi căutarea continuă a unor noi oportunităţi de îndeplinire a acestei misiuni, 
- inovare,  
- adaptare şi învăţare permanentă,  
- acţiune curajoasă,  
- identificarea de resurse dincolo de cele disponibile 
- asumarea responsabilității pentru rezultatele obţinute. 

Cu intenţia de a dezvolta o definiţie mai cuprinzătoare a antreprenorilor sociali, Peredo şi McLean (2006) 
descriu aceste categorii de antreprenori prin cinci acţiuni: 

- ţintirea către crearea de valoare socială, 
- recunoaşterea şi valorificarea oportunităţilor pentru a crea acea valoare, 
- inovarea în crearea şi distribuirea valorii sociale, 
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- acceptarea cel puţin a unui grad mediu de risc în crearea şi distribuirea valorii sociale, 
- effort susținut de a genera valoare socială în pofida resurselor insuficiente. 
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