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MODULUL 8: Fenomenul antreprenoriatului social și forme de antreprenoriat 
social 

(Structura modulului de instruire) 
 

 

1. Introducere  

Acest modul dezvăluie natura și sfera antreprenoriatului social prin identificarea caracteristicilor 
sale specifice care îl disting de alte forme de antreprenoriat și de inițiativele și activitățile 
orientate social. 

2. Programul  de formare 

Program de invatare pentru modulul 8 „Fenomenul antreprenoriatului social și formele de 
antreprenoriat social” 

 

Prezentarea generala a modulului 
 

Termenul „antreprenoriat social” este adesea folosit fără claritate cu privire la natura, sfera și 
limitările sale. Acest modul dezvăluie natura și sfera antreprenoriatului social prin identificarea 
caracteristicilor sale specifice care îl disting de alte forme de antreprenoriat și de inițiativele și 
activitățile orientate social. Cursanții vor dobândi cunoștințe în domeniul antreprenoriatului social 
ca o alternativă utilă pentru munca independentă și pentru persoanele defavorizate.  
Structurarea conținutului instruirii se face pe secțiuni și subiecte. Pentru fiecare secțiune există 
subiecte pentru care sunt furnizate materiale de ghidare suplimentare pentru a sprijini procesul 
de auto-studiu. 

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 
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Adnotare 

În timpul procesului de formare în cadrul acestui modul: „Fenomenul de antreprenoriat social și 
formele de antreprenoriat social” cursantii vor dobândi cunoștințe despre antreprenoriatul social 
ca o abordare alternativă la realizarea propriei idei de afaceri și realizarea profesională a 
persoanelor defavorizate, 
 își vor crește gradul de conștientizare a diferitelor tipuri de antreprenoriat și vor fi examinate 
oportunitățile cursanților de a aplica noi cunoștințe prin sarcini de autoevaluare și activități de 
reflecție. 
 
Deoarece acest modul este introductiv la cursul de formare, acesta este împărțit în 5 secțiuni, 
fiecare dintre acestea având 3 subiecte corespunzătoare principalelor obiective și obiective ale 
modulului în sine. Modulul își propune să facă formarea în antreprenoriat social mai accesibilă și 
astfel să îmbunătățească simțul inițiativei și oportunitățile de realizare a persoanelor care nu au 
absolvit afaceri. 
 
În timpul procesului de formare în cadrul acestui modul: „Fenomenul de antreprenoriat social și 
formele de antreprenoriat social” cursanții vor dobândi cunoștințe despre antreprenoriat social ca 
o abordare alternativă la realizarea propriilor idei de afaceri și realizarea profesională a 
persoanelor defavorizate, își vor crește gradul de conștientizare a diferitelor tipuri de 
antreprenoriat și vor fi examina oportunități cursanților de a aplica noi cunoștințe prin sarcini de 
autoevaluare și activități de reflecție. 
 
Deoarece acest modul este introductiv la cursul de formare, acesta este împărțit în 5 secțiuni, 
fiecare dintre acestea având 3 subiecte corespunzătoare principalelor obiective și obiective ale 
modulului în sine.  
Modulul își propune să facă formarea în antreprenoriat social mai accesibil și astfel să-și 
îmbunătățească simțit inițiativele și oportunitățile de realizare a persoanelor care nu au absolvit 
afaceri. 
 
Printre avantajele cursului se numără flexibilitatea acestuia. Fiecare cursant determină ritmul 
învățării, în funcție de angajamentele lor. De exemplu, dacă petreceți 1 oră pe zi, fiecare modul 
urmează să fie finalizat în aproximativ o săptămână - până la 10 zile, dar este, de asemenea, 
posibil să finalizați întregul curs în decurs de 2 săptămâni. 
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Sarcinile modulului 8 prezentat sunt: 
1. Analiza definiției antreprenoriatului și antreprenoriatului social; 
2. Dezvoltarea unei înțelegeri de bază a modului de a distinge între cele două tipuri de 

antreprenoriat și de a evalua posibilitatea cursanților de a deveni antreprenori;  
3. Prezentarea principiilor de afaceri în antreprenoriatul social; 
4. Obținerea de cunoștințe practice în domeniul antreprenoriatului social, ca alternativă 

utilă pentru auto-perfecționare a tuturor celor care doresc, inclusiv a persoanelor 
defavorizate, precum și o revizuire a lor existente în domeniul antreprenoriatului social;  

5. Dezvoltarea înțelegerii de bază a rolului antreprenoriatului social ca o oportunitate de a 
rezolva probleme și cauze sociale semnificative. 

 

3. Obiectivele formării auto-direcționate/studiului individual 

Obiectivele care vor fi realizate prin însușirea modulului „Fenomenul antreprenoriatului social și 
formele antreprenoriatului social” sunt: 

 Achiziționarea de cunoștințe despre antreprenoriatul social: esență; modele și structuri 
de bază; principalele domenii în care este aplicat; avantaje și beneficii; rol; .  

 Dezvoltarea abilităților pentru a distinge antreprenoriatul de antreprenoriatul social, 
pentru a prezenta procesul de funcționare a antreprenoriatului social în beneficiul societății. 

 Formarea competenței pentru proiectarea independentă și începerea unei afaceri în 
economia socială, aplicând cunoștințele și abilitățile necesare. 

 

4. Ce trebuie știut în prealabil?  

Formarea în antreprenoriat social, care se bazează 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 de a 

organiza propria învățare individuală, în conformitate cu propriile nevoi și conștientizarea 
metodelor și oportunităților. 
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5. Rezultatele învățării 

La finalul instruirii în modulul prezentat, participanții la acesta trebuie să fi dobândit cunoștințe de 
bază despre: 

- natura și specificul antreprenoriatului social și al activității antreprenoriale; 
- diferențele dintre tipurile de antreprenoriat - tradițional și social; 
- diferența dintre inițiativă și antreprenoriat; 
- principalele aspecte ale gândirii și comportamentului antreprenorial; 
- esența economiei sociale; 
- misiunea socială a procesului de antreprenoriat social; 
- cunoștințele, abilitățile și atitudinile care fac succesul antreprenorilor; 
- principii în formularea obiectivelor și tipurilor de obiective (personale și ale 

întreprinderii) ca o oportunitate de a separa antreprenoriatul tradițional de cel social.  
 
La sfârșitul instruirii, participanții trebuie să fi dezvoltat abilități utile pentru a-i servi în 
dezvoltarea lor profesională, și anume: 

- evaluarea diferiților factori de influență (externi și personali) asupra procesului 
antreprenorial; 

- evaluarea indicatorilor care caracterizează spiritul antreprenorial, ca parte a procesului 
de determinare a propriilor posibilități și intenții pentru urmărirea unei cariere 
antreprenoriale; 

- formularea de obiective și planificarea activităților și resurselor pentru extinderea scalei 
unei organizații pentru antreprenoriat social; 

- lucru in echipa; 
- munca de proiect. 

 
 Competențele dobandite de cursanti în urma învățării: 
 
• Definirea regulilor de bază ale economiei sociale; 
• Identificarea și analizarea principalelor probleme economice ale societății; 
• Compararea caracteristicilor antreprenoriatului social și tradițional; 
• Evaluarea rolului antreprenoriatului social pentru creșterea economiei publice; 
• Înțelegerea și conștientizarea importanțeo strategice a laturii inovatoare a 

antreprenoriatului social; 
• Distingerea între ideea inovatoare și cea de rutină; 
• Distingerea între obiectivele și rezultatele dorite și realizabile; 
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• Folosirea tehnologiilor moderne în procesul de învățare. 
 

 

6. Continutul modulului 

MODULUL 8: FENOMENUL ANTREPRENORIATULUI SOCIAL ȘI FORME DE ANTREPRENORIAT SOCIAL 
 
1. CE ESTE ANTREPRENORIATUL SOCIAL? 
 
• Acesta este un mod diferit de activitate economică (a face afaceri, a activității 

economice), care amestecă ingeniozitatea afacerilor cu o misiune socială, combinația abilă și 
echilibrul obiectivelor sociale și economice. 

• Antreprenoriatul social este un set de activități care vizează rezolvarea problemelor 
sociale importante, iar aceste activități aduc venituri și antreprenorului. 

• Este un echilibru între organizațiile non-profit și întreprinderile obișnuite de afaceri, 
deoarece poate fi autosustenabil și profitabil și, în același timp, poate ajuta la depășirea 
dificultăților sociale. 

1.1. ANTREPRENORIATUL SOCIAL – CARACTERISTICI CHEIE 

Antreprenorii sociali sunt indivizi creativi și inovatori. Ei dezvoltă idei care ajută la rezolvarea 
problemelor cu care se confruntă societatea. Antreprenorii sociali nu sunt oameni de afaceri în 
sensul tradițional al cuvântului. Mai degrabă, ei sunt misionari care aderă la viziunea lor și se 
concentrează în primul rând pe transformarea societății și rezolvarea problemelor acesteia.  
• Antreprenoriatul social depășește bariera dintre sectorul de afaceri și sectorul public. 
• Este legat de sectorul „non-profit” sau „al treilea”, precum și de conceptul de „economie 

socială”, care pune accentul pe obiective care servesc comunitatea și societatea în ansamblu, 
mai degrabă decât doar profiturile companiei. 

• Socialitate: context, proces și / sau rezultat care este de folos public.  
• Inovație: crearea de noi idei și modele care să răspundă problemelor sociale și de mediu.  
• Orientarea către piață: perspectivă orientată spre concurență și eficiență care duce la o 

mai mare responsabilitate și cooperare intersectorială. 

1.2. CARE ESTE ROLUL SI MISIUNEA UNUI ANTREPRENOR SOCIAL  

Pentru antreprenoriatul social, ideea principală a misiunii este crearea și menținerea valorii 
sociale. Acesta este nucleul care distinge antreprenorii sociali de ceilalți, chiar și de întreprinderile 
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responsabile social. Trebuie să facă față problemelor sociale sau nu are nevoie de piețe private 
sau de intervenția guvernului. 
Pentru un antreprenor social, misiunea socială este esențială. Aceasta este o misiune de 
îmbunătățire socială, care nu poate fi limitată la crearea de beneficii private pentru indivizi. 
Furnizarea de profit, crearea bogăției sau satisfacerea dorințelor clienților pot face parte din 
model, dar ele sunt, de asemenea, un mijloc către un scop, nu un scop în sine. Antreprenorii 
sociali caută o rentabilitate socială pe termen lung a investițiilor. Antreprenorii sociali vor mai 
mult decât o lovitură instantanee, deoarece vor să creeze îmbunătățiri durabile. Se gândesc la 
menținerea impactului pozitiv asupra societății. 
 
1.3. CÂT DE IMPORTANȚI SUNT ANTREPRENORII SOCIALI PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICĂ  
 
• Dezvoltarea mediului de lucru. Primul beneficiu economic major al antreprenoriatului 

social este cel mai evident pe care îl împarte cu alți antreprenori și companii: crearea de locuri 
de muncă și locuri de muncă. 

• Inovație / bunuri și servicii noi. Întreprinderile sociale dezvoltă și implementează inovații 
importante pentru dezvoltarea socială și economică și în același timp oferă bunuri și servicii 
noi. 

• Capitalul social. După capitalul economic, unul dintre cele mai importante bunuri create 
de întreprinderile sociale este capitalul social. Acest termen se referă la instituțiile, relațiile și 
regulile care determină cantitatea și calitatea relațiilor sociale într-o societate. 

• Promovarea egalității. Antreprenoriatul social favorizează dezvoltarea unei societăți mai 
egale, acordând atenție problemelor sociale și încercând să obțină un efect durabil durabil 
prin misiunea sa socială, în loc să se străduiască doar pentru un profit maxim. 

2. INTREPRINDEREA SOCIALA SI ECONOMIA SOCIALA 

2.1. O altă întreprindere - CARACTERISTICILE ÎNTREPRINDERII SOCIALE 
 
• Întreprinderea socială este activitatea economică desfășurată de o organizație non-

profit cu o misiune socială. Această activitate se desfășoară în sprijinul misiunii și obiectivelor 
organizației, contribuind în același timp la primirea de sprijin financiar și nefinanciar.  

 
• Afacere, 

- care este în întregime susținută de propria afacere pe piață,  
- care funcționează în beneficiul angajaților săi, oferindu-le locuri de muncă; 
- sau în beneficiul altor grupuri vulnerabile. 
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Forma organizațională este irelevantă - o companie sau un ONG, dar din moment ce ONG-urile 
concentrează nevoile grupurilor vulnerabile individuale, întreprinderile sociale reprezintă o 
oportunitate pentru acestea de a genera venituri din activitatea economică prin angajarea 
grupului țintă în căutarea unor resurse noi și durabile pentru implementare activități utile din 
punct de vedere social (îmbunătățirea calității vieții grupurilor vulnerabile, misiuni sociale etc.), ca 
alternativă la activitățile proiectului, voluntariat și filantropie.  
 
• Furnizarea de servicii sociale - serviciile sociale sunt activități care vizează sprijinirea 

persoanelor asistate pentru a duce o viață plină de viață și incluziune socială  
 
• Efect social: 
- înseamnă îmbunătățirea statutului social al persoanelor din diferite grupuri, deoarece se 

manifestă în moduri diferite: 
- pe parcursul desfășurării activității, atunci când persoanele beneficiază de faptul că își 

găsesc un loc de muncă; 
- atunci când se utilizează rezultatele activității, atunci când aceste persoane primesc 

bunuri sau servicii la prețuri preferențiale sau gratuit. 
 
2.2. Un comerciant sau o cauză? Antreprenor sau Antreprenor 2.0? SIMILARITĂȚI ȘI DIFERENȚE 
ÎNTRE O ÎNTREPRINDERE COMERCIALĂ ȘI SOCIALĂ 
Antreprenoriatul este procesul de proiectare, pornire și conducere a unei noi afaceri, care inițial 
este adesea o afacere mică. O fac oamenii numiți antreprenori care sunt dispuși să își asume 
riscuri pentru a obține profit. Aceste companii caută în principal să rezolve problemele din 
domeniul industriei și serviciilor. 
Antreprenoriatul social este un proces similar condus de oameni numiți antreprenori sociali care 
își propun să rezolve problemele sociale, culturale sau de mediu, adesea fără a avea ca scop 
obținerea unui profit. 
Scopul final al antreprenorului este de a crea bogăție economică, în timp ce obiectivul final al 
antreprenorilor sociali este de a-și îndeplini misiunea socială. 
Antreprenoriatul social este un concept modern. În lumea dezvoltată, antreprenorii sociali sunt un 
grup care implementează ideile mai repede decât cele finanțate de guvern. În curs de dezvoltare 
 
2.3. Economie pentru oamnei – ECONOMIE SOCIALA 
Face parte din economie, uneori numită al treilea sector (celelalte două sunt sectorul privat și 
sectorul public). 
• în sectorul privat - principalul obiectiv al organizațiilor este profitul 
• în al treilea sector - obiectivul principal este îmbunătățirea calității vieții grupurilor 

vulnerabile sau a misiunilor sociale. Aceasta include voluntariatul, donațiile, activitățile 
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întreprinderilor sociale, cooperativele. În Bulgaria, sectorul social include și așa-numitul loc de 
muncă temporar, care este oferit șomerilor de lungă durată pentru a se adapta și, ulterior, 
pentru a se muta în sectorul privat al economiei. 

 
Caracteristicile de bază ale economiei sociale 
 
Caracteristicile organizațiilor de economie socială, care derivă din principiile lor de bază, sunt:  

 profiturile din activitatea lor economică sunt reinvestite și nu reprezintă principala 
motivație pentru activitatea antreprenorială, 

 depășesc semnificativ organizațiile publice în ceea ce privește flexibilitatea și gestionarea 
activității, 

 desfășoară procese democratice de participare la mecanismele lor de luare a deciziilor, 

 Se acordă prioritate oamenilor, calității și stabilității locurilor de muncă.  
 
3. ESTE TIMPUL SA CRESTEM! – CRESTEREA AMPLORII UNEI ORGANIZATII DE ANTTREPRENORIAT 
SOCIAL  
 
3.1. ABORDĂRI DE CREȘTERE PENTRU O ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ NOU INFIINTATA  
 
1. Măriți amploarea operațiunilor dvs. pentru o mai mare capacitate de producție;  
2. Creșterea scării producției; 
3. Creșterea amplorii acoperirii dvs. (prin intrarea pe noi piețe și prin contactarea mai 

multor persoane cu activitățile dvs.); 
4. Construiți parteneriate strategice cu alții în cadrul mai larg al acțiunilor.  

3.2. CREȘTEREA INTERNĂ A ACTIVITĂȚILOR EXISTENTE  

Noile întreprinderi sociale se pot dezvolta prin creșterea numărului de consumatori sau 
cumpărători, dezvoltând puncte de vânzare cu amănuntul, birouri sau unități din ce în ce mai 
accesibile. Acesta este cel mai comun mod de a dezvolta o nouă întreprindere socială. Este o 
formă de creștere organică construită pe activele, personalul și abilitățile existente. Principalele 
provocări includ utilizarea mai eficientă a resurselor, menținând în același timp o calitate ridicată a 
produsului. 
 
3.3. CREȘTERE EXTERNĂ ȘI AMENINȚĂRI DIN EXPANDIUNEA ACTIVITĂȚILOR EXISTENTE  
Extinderea include, de asemenea, depășirea efortului în parteneriat cu alții. Tu singur nu ești 
capabil să realizezi întreaga gamă de schimbări la care te străduiești. Primul pas către influența 
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colectivă este să cedați și să îi invitați pe ceilalți. Un exemplu de extindere a influenței din exterior 
este crearea unei rețele de lobby sau pledoarie pentru politica socială sau înființarea de asociații 
de afaceri cu alte companii. O altă modalitate de a realiza acest lucru este francizând activitățile 
dvs. către alte persoane, oferindu-le cunoștințele și resursele necesare pentru a face ceea ce 
faceți. 

4. PUTEM SCHIMBA OAMENII SI LUMEA – SCHIMBAREA SOCIALA SI IMPACTUL SOCIAL  

4.1. PROBLEME SI PROVOCARI SOCIALE 

Definirea unei provocări sociale are două aspecte: identificarea problemei și vizualizarea 
oportunității. Înțelegerea de ce există problema și canalele prin care se manifestă va permite 
construirea unei soluții în jurul problemei prin identificarea resurselor neutilizate și crearea de 
oportunități de îmbunătățire a situației existente. Exemplu: O problemă socială poate fi un grup 
de persoane expulzate din societate (cum ar fi prizonierii sau imigranții). Provocarea socială este 
cum să includem acești oameni în viața socială și să creștem interacțiunea cu ceilalți, iar soluția 
poate fi utilizarea resurselor neutilizate, cum ar fi o rețea de voluntari și oportunități în care acești 
oameni să poată participa și să se conecteze cu alți membri ai societății. 
 
4.2. SUNTEM TOTI EGALI? INEGALITATI SOCIALE 
 
Inegalitatea trebuie privită ca o greșeală în societate pentru tratarea nedreaptă a oamenilor și nu 
în mod adecvat. Existența inegalității determină nivelul discriminării în societate. Există trei 
modele de inegalitate ca urmare a practicilor discriminatorii: 
 

 Inegalitate ierarhică: societatea este construită într-o formă piramidală, cu baza și vârful în 
mod semnificativ separate. Cu cât piramida este mai ascuțită, cu atât este mai inegală 
societatea. Ideea egalității poate fi realizată dacă piramida se alătură treptat vârfului de la 
câmpie și se întoarce înapoi. 

 Stratificare: Oamenii sunt grupați în funcție de statutul lor social. Numai indivizii și grupurile de 
la același nivel din societate pot avea șanse egale. 

 Diviziunea socială: societatea este împărțită în funcție de sex, vârstă, etnie, religie, rasă, 
naționalitate, venit / avere și multe altele. Acest tip de inegalitate nu ar putea fi depășit fără 
schimbarea atitudinii indivizilor față de ei înșiși și de ceilalți. 

4.3. LASATI GANDIREA CREATIVA SA CREEA INOVARE SOCIALA. INOVARE SOCIALA, IMPACT SI 
SCHIMBARI SOCIALE  
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Inovațiile sociale sunt noi strategii, concepte, idei și organizații care răspund anumitor nevoi 
sociale ale societății.  

Pentru a fi perceput ca inovație, procesul sau rezultatul trebuie să îndeplinească două criterii. 
Prima este o noutate.  

Deși inovațiile nu trebuie să fie originale, ele trebuie să fie noi pentru consumator, aplicate într -un 
context nou sau într-un nou domeniu al vieții publice.  

Al doilea criteriu este îmbunătățirea. Pentru a fi considerat o inovație, procesul sau rezultatul 
trebuie să fie fie mai eficiente, fie mai eficiente decât alternativele disponibile. 

5. ACEIAȘI CAUZA – DIFERITE FORME. FORME ALE ANTREPRENORIATULUI SOCIAL.  

În diferite țări, întreprinderile sociale pot exista sub diferite forme juridice și pot avea avantaje și 
dezavantaje definite din punct de vedere juridic. Afacerea antreprenorilor sociali funcționează în 
trei modele diferite, aplicabile în diferite situații și climaturi economice.  

Nonprofit: 
Aceste modele de afaceri folosesc surplusul de resurse financiare și de altă natură pentru a 
satisface nevoile sociale în loc să plătească randament acționarilor lor. Astfel de companii  nu 
plătesc taxe și se organizează adesea ca organizații caritabile. În scopuri comerciale (profit): Aceste 
modele sunt configurate ca afaceri și plătesc impozite. Lucrează în domenii în care este dificil să 
găsești împrumuturi și finanțare pentru nevoile sociale. Aceste companii sunt concepute pentru a 
răspunde anumitor nevoi sociale. 
 
Hibrid: 
Această structură organizațională poate lua mai multe forme. Cea mai distinctivă caracteristică 
este că folosește profiturile din anumite activități pentru a sprijini alte activități care au un scop 
social sau social. Organizațiile hibride non-profit sunt adesea înființate pentru a face față 
eșecurilor guvernamentale sau a unor eșecuri ale pieței, deoarece generează venituri pentru a 
menține afacerea fără a necesita împrumuturi, subvenții și alte forme de finanțare tradițională.  
 
Antreprenoriat filantropic: 
Acest termen se referă la corporațiile tradiționale care investesc o parte din profiturile lor pentru 
a rezolva probleme sociale, culturale sau de mediu. Foarte des angajații acestor corporații sunt 
angajați în antreprenoriat social, care poate sau nu să fie susținut de companie. Astfel de activități 
sunt adesea numite antreprenoriat social corporativ. 
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