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 Managementul și dezvoltarea afacerilor

 Donosă Dan

 Samuil Costel

Management antreprenorial

 Managementul antreprenorial se ocupă de studierea proceselor și a relațiilor interpersonale-

manageriale, desfășurate de obicei în organizații mici – puternic personalizate de rolul

întreprinzătorului – prin descoperirea legilor care le guvernează și prin proiectarea de noi sisteme,

metode, tehnici, proceduri de creștere a eficienței și eficacității deciziilor, comportamentelor și

acțiunilor, care identifică și valorifică oportunitățile de afaceri.

 Caracteristicile tipice ale funcțiilor de management la nivel de pornire a unei afaceri noi sunt:

 1. Funcția de planificare – folosirea planificării de afaceri ca instrument de management reduce

semnificativ riscul de eșec al afacerii. În general, antreprenorii realizează planificarea empirică pe

termen scurt, dar fără un suport științific riguros pentru previziunile pe termen mediu și lung;

planificarea științifică în microîntreprinderi și firmele mici creează condițiile necesare pentru

întemeierea unui management strategic adecvat și dezvoltarea întreprinderii în timp în mediul său,

fiind scopul dezvoltării afacerii și obținerea unui avantaj competitiv pe piață;

 2. Funcția de organizare – pentru întreprinderile mici, o structură ierarhică formală este o condiție necesară, dar nu obligatorie pentru existența afacerii; structura organizatorică a antreprenorului privat este cel mai simplu model

de structură organizatorică a unei micro-companii; întreaga activitate de stabilire a structurii organizatorice a companiei este crearea proprietarului acesteia; într-o micro-companie, el ia deciziile și angajații săi le execută (fiecare
angajat efectuează periodic toate sesiunile fără o determinare reală a sarcinilor reale printr-o foaie de lucru); structura organizatorică a întreprinderilor mici și mijlocii este, în majoritatea cazurilor, ierarhică - funcțională, cu sau

fără organisme majore de stat;

 3. Funcția de coordonare – înființarea întreprinderilor noi oferă un climat de lucru mai ridicat în ceea ce privește relațiile umane și creează condițiile prealabile satisfacerii muncii față de întreprinderile mari; canalele de

comunicare între directori sunt scurte, iar compartimentele de lucru sunt de dimensiuni reduse;
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 4. Funcția de personal - start-up-urile își creează propriul sistem

motivațional prin factori precum: mărimea salariului, securitatea locului de

muncă, crearea unui sentiment de apartenență la angajat prin evaluarea

efortului individual, fundamentarea unui mecanism normal de funcționare

pentru delegarea autorității și responsabilizarea angajații, crearea unui

sistem adecvat de recompense și sancțiuni, leadership prin conștientizarea

obiectivelor companiei la nivelul fiecărui angajat și dedicarea lor ca

participanți direcți și actori importanți pentru realizarea acestora;

 5. Funcția de control-evaluare – în cadrul firmelor mici - controlul prea

informal al întreprinzătorului; voința antreprenorului de a controla conduce

adesea la start-up-uri la supra-control și la impunerea autorității totale.

 Forme de management pentru un start-up:

 - gestionarea utilizată de întreprinzător la înființarea și lansarea unei firme;

 - gestionarea utilizată în dezvoltarea firmelor existente atunci când se fac schimbări rapide cu un caracter

inovator puternic, bazat pe identificarea și valorificarea oportunităților economice.

 Principalii factori de influență:

 - dimensiunea unei organizații (tipul de întreprindere);

 - obiectul de activitate și piața pe care operează;

 - nivelul de educație și experiența antreprenorului.

 Exemplu:

 - întreprindere cu 10 angajați;

 - antreprenorul nu are cunoștințe de specialitate, ci doar abilități manageriale;

 - obiect de activitate - prestarea de servicii în domeniul agroalimentar;

 - structura organizatorică a firmei

 - circuite foarte simple de informare;

 - antreprenorul-manager adoptă toate deciziile din cadrul companiei, în unele cazuri

 - prevede dreptul de semnătură contabilului și inspectorului de resurse umane;

 - sistemul metodico-managerial constă în: planul de afaceri (elaborat incomplet),

 - chestionarul, interviul, metoda delegării, metoda de întâlnire.
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 Reproiectarea sistemului de management la nivel de pornire

 Principalii factori de influență:

 - dimensiunea unei organizații (tipul de întreprindere);

 - obiectul de activitate și piața pe care operează;

 - nivelul de educație și experiența antreprenorului.

 Exemplu – este aceeași întreprindere ca în exemplul

precedent, dar cu unele clarificări:

 - IMM-ul funcționează pe piață de acum 2 ani;

 - rezultatele financiare obținute sunt sub previziunile realizate;

 - în această perioadă au fost angajați 4 specialiști, deoarece a

existat o cerere sporită de consultanță în domeniile financiar și

managerial și, în același timp, dezvoltarea societății a subliniat

importanța unui specialist în marketing;

 - antreprenorul a fost supus unei pregătiri manageriale.

 - antreprenorul a efectuat o analiză diagnostic a fiecărui

component managerial, cu ajutorul unei echipe mixte de

specialiști.

 Ca urmare a acestui diagnostic, el a constatat că a trebuit să reproiecteze managementul întreprinderii

după cum urmează:

 - adoptarea unei structuri ierarhic-funcționale;

 - elaborarea unui regulament privind organizarea și funcționarea;

 - regândirea descrierii postului;

 - crearea structurii organizatorice;

 - crearea unui sistem informațional simplu și eficient;

 - adoptarea unui sistem bine fundamentat de luare a deciziilor, interconectat cu noile sisteme

(organizaționale și informaționale);

 - nu există nicio renunțare sau orice altă metodă utilizată anterior;

 - noul sistem metodologic de management constă în următoarele metode, tehnici și instrumente: metoda

de analiză - diagnosticare, planul de afaceri, metoda delegării,

 - metoda sesiunii, chestionarul, interviul, metoda scenariului, managementul produselor și managementul

participativ.
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 O strategie de lansare poate fi comunicată eficient numai atunci când este definită clar și explicit.

Strategia ar trebui să fie aliniată cu viziunea companiei, declarația de misiune și valorile de bază.

 Prima este o declarație de viziune. Acesta arată destinația organizației, o imagine a ceea ce doriți să

realizați. În continuare este o declarație a misiunii companiei. Aceasta este o declarație generală care

arată cum să ajungeți la destinație. Acestea sunt declarații importante pentru companie și lucrătorii săi,

deoarece viziunea și misiunea unui start-up ar trebui să ghideze activitatea persoanelor implicate în

afaceri.

 O declarație, adesea creată odată cu viziunea și misiunea, este cea a valorilor de bază ale companiei,

care arată modul în care compania se va comporta în timpul activității sale.

 Obiectivele sunt declarații generale despre ceea ce trebuie realizat. Obiectivele vor oferi apoi repere

specifice și un calendar pentru atingerea unui obiectiv. De asemenea, obiectivele trebuie să transforme

declarația generală a acestora într-o declarație specifică, cuantificabilă, sensibilă la timp, cu privire la

ceea ce urmează a fi realizat (SMART).

 Strategiile sunt modalități prin care compania va folosi

declarația de misiune pentru a realiza declarația de

viziune. Ei răspund la întrebarea "Cum vom progresa?"

 Tactica arată modul în care va fi pusă în aplicare o

strategie specifică și, în general, va răspunde la

întrebarea "Ce trebuie să facem?"

 Planurile de acțiune arată modul în care se vor realiza

tacticile, individul / persoanele care își asumă

responsabilitatea pentru fiecare acțiune și un calendar

pentru finalizarea acestora.
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Antreprenorul, un 

actor compozit. 

De la cyber-întreprinzătorul, eco-
întreprinzătorul, la antreprenorul social.

Samuil Costel
Donosă Dan

Titlul proiectului: „MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN MEDII 

DEFAVORIZATE Antre_S”

2

De la literatura SF la economie

 Cyber-entrepreneur / net-preneur / e-

entrepreneur = actor social care creează,

explorează și exploatează potențialul

extraordinar și relativ nelimitat al lumii

virtuale, parte integrantă a dinamicii

contemporane.

 Termenul a fost introdus de autorul de

literatură science-fiction Wiliam Gibson, în

1982.
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Artizani ai unui nou univers

 „ADN-ul” noului tip de întreprinzător prezintă

multe dintre caracteristicile versiunilor clasice, 

cum ar fi:

 dorința de a face ceva diferit

 imboldul de a păși pe o cale nouă

 ambiția de a depăși obstacole,

reflectând un mod nou de a gândi și acționa.
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Cyber-entrepreneurs celebri

 Bill Gates (Microsoft), Sergey 

Brin & Larry Page (Google), 

Chad Hurley & Steve Chen & 

Jawed Karim (Youtube), Jeff 

Bezos (Amazon), Steve Jobs 

(Apple), Jimmy Wales 

(Wikipedia), Reid Hoffman 

(LinkedIn), Mark Zuckerberg 

(Facebook), Larry Ellison 

(Oracle), Pierre Omidyar 

(eBay), Peter Thiel (Paypal)...

 Florin Talpeș (Bitdefender), 

Daniel Dineș & Marius Tîrcă 

(UiPath), Radu Apostolescu 

(eMag), Radu Georgescu 

(GeCAD), etc...
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Cyber-întreprinzătorii sunt, în general, tineri cu educație universitară, 

cu solide cunoștințe în domeniul IT, au experiență profesională, sunt 

inovativi, dornici să își valorifice propria creativitate și sunt relativ 

rezervați în a lucra pentru altcineva. Ei manifestă receptivitate ridicată 

la schimbările tehnologice și monitorizează atent concurența, 

adaptându-și strategiile de business cu multă abilitate. Întreprinzătorii 

digitali „vânează” oportunitățile oferite de mediul on-line, sunt 

conștienți de avantajele parteneriatelor și elaborează planuri pentru 

afacerile lor. Premiza de la care, de regulă, pornesc, este aceea că 

baza competitivității este asigurată și de motivarea corespunzătoare 

a personalului, inclusiv prin participarea acestuia la capitalul firmei. 

(Deborah Perry Piscione, Secrets of Silicon Valley: What Everyone 

Else Can Learn from the Innovation Capital of the World, 2014)

În România, segmentul cyber-antreprenoriatului înregistrează o 

creștere accelerată, stimulat fiind și de o serie de factori externi 

favorizanți (infrastructură suport modernă pentru Internet de mare 

viteză), la care se adaugă și stimulente de natură fiscală (scutirea de 

impozit a veniturilor persoanelor care lucrează în domeniul IT).
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Întreprinzătorul social – parte 

a ecosistemului antreprenorial

 Întreprinzătorul social este cel care, pe lângă problemele specifice 
oricărui antreprenor, trebuie să își asume și dimensiunile sociale/de 
mediu ale întreprinderii înființate:

 el este cel care propune soluții creative și sustenabile (legate de 
educație, incluziune socială, sănătate, protecția mediului, 
implicare civică, etc.)

 valoarea pe care acțiunile sale o adaugă este imposibil de 
cuantificat, greu de comensurat, ea structurându-se din 
componente morale, colective, general umane.

 el nu urmărește neapărat câștigul, ci o anumită împlinire morală;
în aceste condiții, trebuie să comunice cât mai convingător 
pentru a insufla încrederea că acționează eficient.

 Stilul de conducere este cel democratic – participativ.
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Cea mai mare rețea de antreprenori 

sociali din lume, Ashoka cuprinde peste 

3600 de membri din 90 de țări. Bill 

Drayton a fost cel care, în 1980, a inițiat 

acest concept pionierat al 

antreprenoriatului social. 

Antreprenorii sociali reprezintă forța 

corectivă esențială. Ei sunt antreprenori 

care schimbă sistemul. Pornind de la 

această bază, ei sunt dedicați binelui 

tuturor cetățenilor".

Bill Drayton, Fondator Ashoka
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Sursa: Ashoka Romania

9

Sursa: Ashoka Romania
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☺74% dintre respondenți se consideră agenți ai schimbării. 

Se observă un procent semnificativ mai mare decât media în cazul 

tinerilor între 18-24 ani (81%) și al maturilor de peste 55 de ani (78%).

☺ Autoeducația este considerata principalul factor care a contribuit la 

aceasta atitudine, în 98% din cazuri, urmată de educația primită acasă și 

nevoile prezente ale societății. 

☺ 95% dintre respondenti au declarat că își doresc să își educe copiii să 

devină „agenți ai schimbării”. 

☺ 86% dintre respondenți admit că schimbarea în societatea în care 

trăim începe cu fiecare dintre noi. 

☺ Femeile (96%) își doresc mai mult să își crească copiii să devină 

agenți ai schimbării (94%).

☺ Potrivit respondenților, factorii care contribuie mai puțin la atitudinea 

de agent al schimbării sunt prietenii, cunoștințele (72%) și influența 

externă / modelele occidentale (66%).

Sursa: Ashoka Romania, 2019
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Ecoîntreprinzătorii, eco-preneurs 

green-preneurs

 reflectă respectul față de mediul aflat, din păcate, în
continuă degradare.

 afacerile lor urmăresc să propună soluții inovatoare
și eficace de îmbunătățire a calității mediului, de
exploatare sustenabilă a resurselor naturale, de
folosire a surselor alternative de energie, etc.

 ideile de afaceri, circumscrise ideii de economie
circulară, sunt limitate doar de...creativitate – de la
producția și comercializarea de produse ecologice la
recondiționarea de bunuri, la reciclarea inovatoare a
materialelor, extinderea soluțiilor „verzi” de generare
a energiei, (re)design de produs mai fiabil, cu
consumuri materiale mai mici, etc.
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Exercițiu

Căutați on-line poveștile adevărate ale unor cyber-întreprinzători străini și români și 

notați-vă ideile, motivațiile care i-au impulsionat. Expunerea la asemenea exemple 

de succes are darul să inspire și, de ce nu, să vă convingă să deveniți 

antreprenori, la un moment dat. Puteți începe cu lista celor mai bogați 100 de 

antreprenori digitali, disponibilă la https://www.incomediary.com/rich-list

https://www.incomediary.com/rich-list
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Antreprenoriatul verde 

Modelul celor 7C

Samuil Costel
Donosă Dan

Titlul proiectului: „MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN MEDII 

DEFAVORIZATE Antre_S”
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Dacă antreprenoriatul se referă la crearea de întreprinderi inovatoare, care se 

autosusțin și la entități care creează valoare, antreprenoriatul social este acel 

tip de antreprenoriat al cărui obiectiv final este crearea de beneficii sociale. Aici 

scopul principal nu este profitul, ci beneficiul societății. Antreprenoriatul a fost 

un domeniu bine definit în teoria economică de când Schumpeter și-a publicat 

lucrarea capitală în 1911, dar antreprenoriatul social nu a fost niciodată un 

element de bază în teoria generală a antreprenoriatului, de altfel, fiind puțin 

tratat sau chiar menționat în manuale sau recenzii ale diverselor articole pe 

teme legate de antreprenoriat. Steyart și Hjorth (2006) subliniază că cercetarea 

și dezvoltarea antreprenoriatului social au fost întreprinse, până în ultimii ani, 

de către cercetători și expeți care, de obicei, nu aparțineau domeniului 

antreprenoriatului. Lepoutre și colab. (2011) indică faptul că cercetarea în 

domeniu este caracterizată de studii de caz și povești de succes și nu are o 

bază teoretică și, prin urmare, caracter de generalitate. Deși există diferențe 

între conceptele de „întreprindere socială”, „antreprenoriat social” și 

„antreprenor social” (Defourny și Nyssens 2008), creșterea interesului în acest 

domeniu este strâns legată de faptul că întreprinderile sociale constituie 

categoria cu cea mai rapidă creștere a organizațiilor.

De la antreprenoriat la societate

3

În timp ce eticheta „antreprenor social” are doar o scurtă istorie, practica 

antreprenoriatului social (SE) este departe de a fi nouă. Florence Nightingale, 

care a revoluționat teoria condițiilor spitalicești la sfârșitul anilor 1800 și John 

Durand, care a început să lucreze cu persoane cu deficiențe mintale la 

începutul anilor 1960 (Alter, 2007), sunt doar două exemple de persoane 

excepționale al căror interes pentru schimbarea ne îndreptățește să îi privim 

astăzi ca pionieri ai antreprenoriatului social. Potrivit lui Nicholls (2006), 

termenul „antreprenor social” a fost introdus pentru prima dată în 1972 de către 

bănci, care au menționat că problemele sociale ar putea fi implementate și prin 

practici manageriale. Chiar dacă antreprenoriatul social a câștigat relevanță 

practică în anii 1970 și 1980, abia în anii 1990 subiectul a atras atenția atât din 

partea guvernelor, cât și a mediului academic. Guvernul italian a creat primul 

model de firmă socială prin adoptarea unei forme juridice specifice pentru 

cooperativele sociale în 1991. Guvernul Regatului Unit a continuat în 2004, prin 

introducerea Societății de interes comunitar, a doua formă juridică pentru 

întreprinderea socială din Europa (Nyssens, 2006 ). În aceeași perioadă, un 

flux de cercetări pe acest subiect a apărut în activitatea academică (Boschee, 

1995; Dees, 1998; Leadbeater, 1997). 

De la antreprenoriat la societate
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Unii antreprenori sociali de mare succes au atras o atenție considerabilă în 

mass-media, printre care: Muhammad Yunus, fondatorul Grameen Bank pentru 

microfinanțare și laureatul Premiului Nobel pentru Pace în 2006, și Jeffrey Skoll 

de la eBay, care a fondat Skoll Foundation, antreprenoriat social, ajungând 

astfel să fie inclus printre cele 100 de persoane ale revistei Time, în 2006. 

Antreprenoriatul social a fost recunoscut ca un nou tip de antreprenoriat 

emergent în întreaga lume, bazat mai degrabă pe crearea de bogăție socială 

decât pe generarea de bogăție economică ca obiectiv principal (Dees, 2001; 

Drayton, 2002; Leadbeater, 1997). 

Unii cercetători susțin că activitățile antreprenoriatului social au efecte 

economice de anvergură, încurajând dezvoltarea, reducerea sărăciei și 

îmbunătățirea dezvoltării sociale la scară largă (Yunus și Weber, 2008; Zahra, 

Gedajlovic, Neubaum și Shulman, 2009). Ca urmare a intensității și 

complexității problemelor sociale și de mediu, antreprenoriatul social a devenit 

din ce în ce mai proeminentă. În sectorul pieței comerciale, antreprenoriatul 

social este strâns legată de - dar totuși diferit de - strategiile corporative, cum 

ar fi responsabilitatea socială corporativă (CSR) sau inovarea socială 

corporativă (CSI).

De la antreprenoriat la societate
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La nivelul economiilor lumii au fost identificate trei macro-dinamici 

decisive în apariția activităților de antreprenoriat social în întreaga 

lume. Prima dintre acestea este încetinirea ofertei publice de produse 

și servicii sociale, care a contribuit la creșterea nevoilor neîndeplinite 

(Light, 2008). Acest lucru este valabil mai ales pentru bunăstarea 

socială, cu privire la care implicarea sectorului public este destul de 

limitată (Sharir și Lerner, 2006). 

În al doilea rând, dezechilibrul existent în distribuția nivelului veniturilor 

atât în țările în curs de dezvoltare, cât și în țările dezvoltate a crescut 

nevoia unei noi paradigme și a unor noi strategii de afaceri (Bornstein, 

2004). 

În ultimele două decenii, antreprenorii sociali au angajat tot mai mult 

strategii de afaceri pentru a aborda problemele și a genera venituri. 

Macrodinamica antreprenorială

6

În domeniul antreprenoriatului social, există conceptul de antreprenoriat 

verde. Aceasta se referă la antreprenoriat pentru conservarea mediului, 

protecția mediului și durabilitatea mediului. Acesta este un sector plin 

de provocări, iar antreprenorii ecologici încearcă să regândească felul 

în care se construiesc actualele practici existente în societate. Ei 

încearcă să descurajeze societatea de la utilizarea produselor și 

serviciilor existente, încurajând unor produse și servicii cu impact minim 

asupra mediului. Sarcina lor este dificilă, pentru că trebuie să-i 

descurajeze pe oameni să meargă pe aceeași cale și să urmeze un 

nou traseu, cel mai adesea, cel puțin la început, mai dificil. 

Deloc surprinzător este faptul că majoritatea antreprenorilor verzi sunt 

tineri, persoane dispuse să (se) reinventeze și să transforme lumea 

într-un loc mai curat și mai frumos.

Antreprenoriatul verde
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Principalul obiectiv al antreprenorilor verzi este acela de a 

construi o mișcare pentru mediu. Ei idoresc să creeze și să facă 

cunoscute acele produse sau servicii care respectă mediul 

înconjurător. Ei și-au centrat demersurile creatoare în jurul 

singurului obiectiv pe care îl condideră demn de a fi abordat și 

dezvoltat, acela de a crea un mediu mai bun. Nu e deloc 

întâmplător faptul ca primul pas va fi întotdeauna o evaluare 

profundă și minuțioasă asupra stării actuale de dezvoltare. 

Plecând de la premiza ca actuala stare de lucruri trebuie 

îmbunătățită, că vechile cărări trebuie regândite, ei vor fi aceia 

care vor încerca cu orice preț și efort să afle o nouă cale.

Evaluarea critică, pas spre cunoaștere 
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Antreprenorii ecologici încep să se opună produselor actuale din 

cauza daunelor pe care le aduc asupra mediului. 

Ei se opun acestor produse existente, promovând, în schimb, 

produse ecologice.

Nu se mulțumesc doar cu atât, ci încearcă să sensibilizeze 

oamenii cu privire la impactul produselor existente asupra 

mediului. 

Catapultarea: crearea unor contrapuncte 

produselor și serviciilor existente
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Antreprenorii ecologici sunt capabili să conteste practicile 

actuale și stilul de viață actual. 

Ei sunt cei care îi fac pe oameni să se pregătească pentru o 

schimbare. Această schimbare nu este o schimbare confortabilă, 

deoarece oamenii sunt încurajați, nu de pușine ori, să pornească 

pe traseul anevoios al schimbării unui tipar comportamental, 

unor obisnuințe care au devenit, nu în puține cazuri, a doua 

natură. 

Acei oameni care ajung să accepte această provocare o fac 

pentru că își dau seama de impactul negativ asupra mediului.

Provocarea status quo-ului
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Catharsis-ul se referă la acceptarea faptelor greșite. În contextul 

antreprenoriatului verde, catharsisul se referă la mișcarea 

întreprinzătorilor verzi pentru a-i face pe oameni să își dea 

seama că sunt responsabili de tot ceea ce, prin propriul 

exemplu, obicei de viață, obisnuință aduce atingere mediului 

înconjurător. 

El, catharsis-ul, obligă la schimbări de paradigmă.

Catharsis 

11

Antreprenorii verzi încep să introducă produse și servicii 

ecologice, care sunt pro-mediu. 

Aceste produse și servicii sunt superioare într-un singur aspect 

- nu cauzează niciun prejudiciu mediului. 

Odată ajunși în acest punct, antreprenorii verzi marchează 

începutul unei noi călătorii.

Creație 

12

Antreprenorii ecologici își direcționează produsele și serviciile 

către oameni sensibili la toate problemele de mediu, care sunt 

capabili să aprecieze nevoia de produse și servicii ecologice. 

În curând, ei sunt capabili să creeze o nouă piață pentru 

produsele și serviciile lor.

Acesta este începutul unui nou val în piață - antreprenoriatul 

verde. Eforturile devin acum sustenabile. Există acum o 

speranță pentru economia verde.

Valorificarea succesului
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Produsele și serviciile noi nu pot deveni populare decât dacă există 

un anumit sprijin din partea guvernului și a altor organisme influente. 

Este nevoie de influență pentru a face ca factorii de decizie să 

găsească alte strategii și mijloace de abordare a problemelor 

existente. 

Vremuri noi, mijloace noi. 

Prin urmare, antreprenorii ecologici își oferă expertiza factorilor de 

decizie politică și sugerează noi politici, astfel încât efectele negative 

aduse mediului să fie reduse la minimum.

Așadar, aceste chei ale legendei unei noi hărți menite să exploreze 

același teritoriu, dar cu mijloace infinit mai sensibile la problemele de 

mediu, formează modelul 7 C al antreprenoriatului verde.

Influența asupra mediului

14

Modelul 7C

1. Gândește!

2. „Catapultează” produsele vechi

3. Provoacă status quo-ul

4. Catharsis pentru acțiuni greșite față de

mediu

5. Crează noi produse și servicii

6. Fii pro-mediu

7. Elaborează politici noi

15

Viitorul antreprenoriatului verde

Concurența sporită în sectorul non-profit pentru a obține donații și 

subvenții a dus la necesitatea diversificării și profesionalizării 

activităților întreprinse cu obiectivul de a reduce dependența 

financiară și de a-și asigura durabilitatea pentru dezvoltarea misiunii 

sociale asumate (Perrini, 2006). Antreprenoriatul verde este o 

mișcare în cadrul antreprenoriatului social, care se bazează pe un 

eșafod de acțiune testat și încercat și pare a fi o mișcare durabilă. 

Au existat multe mișcări de dezvoltare socială, care s-au stins din 

cauza lipsei de durabilitate. Cu toate acestea, antreprenoriatul 

ecologic pare să supraviețuiască și pare să creeze valuri de lungă 

durată pentru îmbunătățirea societății în general. Este nevoie de 

eforturi bine concertate pentru a promova antreprenoriatul ecologic. 
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Viitorul antreprenoriatului verde

Antreprenoriatul verde poate fi cel mai bine studiat prin studii de 

caz, vizite pe teren, anchetă, interacțiune cu societatea ți prin 

interacțiuni cu practicienii din acest domeniu. Există unii 

antreprenori verzi, care sunt angajați în sfera politicilor publice. 

Există unii care se angajează să ridice vocea publică pentru 

schimbări sociale. Unii sunt angajați în dezvoltarea de noi produse 

și servicii în beneficiul general al societășii. Unii antreprenori verzi 

sunt angajați în domeniile educației și generării de locuri de muncă. 

Majoritatea antreprenorilor din domeniul dezvoltării mediului se află 

în sectoarele în care guvernele deschid oportunități pentru ca 

oamenii să vină și să lucreze pentru dezvoltarea mediului.

17

Viitorul antreprenoriatului verde

Antreprenoriatul ecologic se sprijină pe două componente vitale:

1. Inovație pentru a crea noi produse și servicii ecologice 

2. Leadership pentru conservarea și protejarea mediului. 

Combinate împreună, aceste două concepte generează 

antreprenorii în beneficiul general al societății, altfel cunoscuți și ca 

antreprenorii verzi.
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Importanţa educaţiei antreprenoriale
la nivel de individ.

Expert 5 Activităţi de mentorat şi informare studenţi  – Lider Donosă Dan
Expert 3 Activităţi de mentorat şi informare studenţi  – Lider Samuil Costel

Evidenţe ale studiilor

 Impresia predominantă care a rezultat din dovezile colectate este că
educația antreprenorială funcționează. Studenții care participă la
educația antreprenorială sunt mai predispuși să își înceapă propria
afacere, iar companiile lor tind să fie mai inovatoare și să aibă mai
mult succes decât cei conduși de persoane fără studii de
antreprenoriat. Absolvenții din domeniul educației antreprenoriale
prezintă un risc mai scăzut de a fi șomeri și sunt mai des angajați
stabil. În comparație cu colegii lor, au locuri de muncă mai bune și
câștigă mai mulți bani.

 În special, efectele tind să se cumuleze și să ducă la accelerare: cei
care au participat la un număr mai mare de măsuri de educație
antreprenorială au beneficiat mai mult în timp.

 Impactul pozitiv nu este limitat la studenți și absolvenți. Pe lângă
impactul asupra individului, dovezile din exemplele analizate pentru
acest studiu arată și impactul asupra instituțiilor de învățământ,
economiei și societății.

Scopurile și obiectivele educației antreprenoriale 

 Antreprenoriatul face economia europeană mai competitivă și mai
inovatoare - noile companii și întreprinderi sunt văzute ca fiind cea mai
importantă sursă de noi locuri de muncă și de ocupare a forței de muncă. La
rândul său, se așteaptă ca educația antreprenorială să sprijine Europa în
competiția globală, revenirea la creșterea economică și crearea unor niveluri
ridicate de ocupare a forței de muncă. Includerea educației antreprenoriale
în programele de educație și formare se bazează pe presupunerea că
educația are un rol de jucat în dezvoltarea și sprijinirea viitorilor antreprenori.

 Instituţiile europene subliniază că atât antreprenoriatul, cât și educația sunt
priorități ale strategiei pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii. Luând în considerare definiția antreprenoriatului utilizată în
recomandarea privind competențe cheie pentru învățarea pe tot parcursul
vieții („capacitatea unui individ de a transforma ideile în acțiune”), concluziile
subliniază că dezvoltarea unei mentalități antreprenoriale poate avea
beneficii considerabile pentru cetățeni atât în viața lor profesională, cât și în
cea privată.
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 Principalele forme de educație antreprenorială

 Educația antreprenorială este implementată prin diferite tipuri de date și la
scări diferite. Principalele tipuri de contribuții și activități sunt:

 Strategii naționale / regionale: țările și regiunile elaborează strategii sau
planuri de acțiune care formulează obiective specifice și obiective legate de
educație antreprenorială. Acestea sunt completate și implementate printr-o
serie de programe și activități finanțate.

 Schimbări instituționale: instituțiile de învățământ prioritizează conținutul și
metode legate de educația antreprenorială în predare și învățare (de
exemplu, „abordarea întregii școli”). În unele cazuri, acest lucru merge
împreună cu o viziune și misiune schimbate ale instituției.

 Cursuri și clase: Școlile și universitățile introduc educația antreprenorială sub
formă de cursuri și clase individuale. Acestea pot lua diferite forme și pot fi
oferite fie de instituție, fie de furnizori externi.

Impact asupra individului

Educația antreprenorială

Antreprenoriatul ajută la stimularea ambiției în carieră.

Educația antreprenorială a întărit încrederea și a acționat ca un

factor declanșator pentru ca potenţialul întreprinzător să-și poată

construi ulterior capacitățile și a dezvolta aspirații mai mari pentru

viață.

Deasemenea, măreşte posibilitatea ca aceştia să ia iniţiativa

şi să accepte roluri de leadership.

Impact asupra individului

Educația antreprenorială

Studenții care au participat la programe de educație

antreprenorială au ambiții mai mari în ceea ce privește viitoarele

alegeri a carierei (locuri de muncă sau educație suplimentară)

decât ceilalţi.

Au devenit mai auto-motivați în eforturile lor în procesul de

învățare și au pretins că se angajează mai mult din dorința de a

învăța.
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Impact asupra individului

Educația antreprenorială duce la o mai mare capacitate de angajare

Studenţii au putut recunoaște corect cel mai potrivit

comportament pentru interviuri, sau ar putea recunoaște corect

caracteristicile pe care angajatorii le consideră că sunt importante și le

caută la angajații lor; În plus, studenţii/ elevii au înțeles scopul unui CV.

Absolvenții programelor de educație antreprenorială sunt de trei

ori mai predispuși decât ceilalţi să ocupe funcții de conducere superioară

și medie și cu 25% mai puține șanse de a fi șomeri decât cei care nu au

participat la programe de educaţie antreprenorială.

Impact asupra individului

Educația antreprenorială duce la o mai mare capacitate de angajare

Rata șomajului pentru absolvenții de antreprenoriat din cadrul

ingineriei și managementului afacerilor a fost mult mai mică față de cea

pentru absolvenții neparticipanţi. Mai mult, creşte probabilitatea să se fie

angajaţi permanent.

Persoanele care au fost instruite și educate în antreprenoriat au

un venit considerabil mai mare decât cele care nu au primit acest tip de

educație. Cu cât formarea și educația sunt mai de durată, cu atât

veniturile sunt mai mari - efectele par să se acumuleze.

Impact asupra individului

Educația antreprenorială duce la o mai mare capacitate de angajare

Foarte des, acest rezultat pozitiv este legat de metodele utilizate:

abordarea învățării bazate pe probleme (modelul PBL). Astfel, studenţii

au răspuns că au învățat mai mult în timp ce lucrau la un proiect,

comparativ cu instruirea și învățarea bazată pe prelegeri într-o sală de

clasă.

Ei simt că proiectul funcționează și învățarea asociată cu acesta

sunt legate de mediile de lucru din viața reală și au găsit munca la

proiect utilă în dobândirea abilităților profesionale și de bază de angajare.
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Impact asupra individului

Educația antreprenorială duce la îmbunătățirea abilităților și

atitudinilor antreprenoriale

„Eficiența de sine” a fost considerată un indicator fiabil de prezis

probabilitatea ca indivizii să acționeze antreprenorial în viitor. Studenţii și-

au îmbunătățit abilitățile pe toate dimensiunile pe o scară de

autoeficacitate - abilități de management (planificare și cunoştiinţe

financiare) și abilități care reduc la minimum barierele (gestionarea

incertitudinii și organizarea resurselor).

Prezintă scoruri semnificative statistic mai mari în ceea ce

privește autoeficacitatea, proactivitatea, asumarea riscurilor și locusul de

control.

Impact asupra individului

Educația antreprenorială duce la îmbunătățirea abilităților și atitudinilor

antreprenoriale

Mai mult, și-au îmbunătățit capacitatea de:

- a atinge obiective,

- de a face față problemelor,

- de a face față schimbărilor,

- de a face planificare de afaceri,

- de a înființa o companie,

- de a construi relații și rețele de afaceri,

- de a inova,

- de a identifica oportunități și

- de a evalua ideile.

Impact asupra individului

Educația antreprenorială duce la îmbunătățirea abilităților și atitudinilor

antreprenoriale

Impactul educației antreprenoriale asupra capitalului uman a arătat că

programele antreprenoriale au un impact pozitiv asupra competențelor

antreprenoriale ale studenților, cum ar fi: capacitatea de a exploata o

oportunitate și de a dezvolta idei de afaceri; convingerea sau conducere; lucru in

echipa; persistenţă; autoorganizare; delegarea sarcinilor; respectarea

termenelor; și, cum să rezolve problemele și să găsească soluții.

Instruirea corectă poate duce într-adevăr la identificarea sporită a

oportunităților și la dezvoltarea de idei de afaceri inovatoare.
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Impact asupra individului

Educația antreprenorială duce la schimbări comportamentale către

intenții antreprenoriale superioare

Disponibilitatea studenților MBA de a se angaja în antreprenoriat

a crescut semnificativ după ce au luat parte la un curs de antreprenoriat

electiv. Studenții au indicat, de asemenea, că experiența în

antreprenoriat le-ar spori potențial viitorul implicarea în antreprenoriat.

Cercetătorii consideră deosebit de remarcabil faptul că

participarea la un singur curs de antreprenoriat a avut un impact atât de

semnificativ asupra percepției studenților despre antreprenoriat și

intențiile personale.

Impact asupra individului

Intenţii sporite de a începe o afacere pot fi deja dovedite la nivel de

studii medii

Studenţii îşi îmbunătățesc atât abilitățile cognitive, cât și cele non-

cognitive legate de antreprenoriat. În consecință, nivelul intențiilor lor

antreprenoriale creşte după curs. Înainte de curs, ei percep următoarele

bariere: „este nevoie de prea mult efort”, „riscul eșecului este prea mare”

și „riscul financiar este prea mare”.

Aceste bariere erau legate de abilitățile de „Gestionarea

ambiguității”, „Mobilizarea şi organizarea resurselor”, „Creativitate”,

„Planificare” și „Cunoştiinţe financiare”. Îmbunătățirea acestor abilități a

dus, în consecință, la intenții antreprenoriale mai mari.
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