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Cap I 
ANTRPRENORIATUL-

ACTIVITATE DE BAZĂ A 
ECONOMIEI



Impact asupra individului

1.1 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.



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.



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.



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.



Impact asupra profesorului

 Pentru a atinge obiectivele strategiilor, profesorii, șefii de școli și

alți angajați ai școlii trebuie să ofere educație antreprenorială de

înaltă calitate. Ca „agenți ai schimbării”, aceștia sunt adesea

menționați în obiectivele strategiilor.

 În consecință, mai multe strategii au inclus pregătirea cadrelor

didactice pentru educația antreprenorială printre obiectivele lor.



Impact asupra profesorului

 În general, profesorii și-au schimbat atitudinea și și-au crescut interesul pentru

antreprenoriat. Mai precis, ei:

 au arătat niveluri mai înalte de înțelegere a ceea ce este antreprenoriatul;

 au recunoscut că antreprenoriatul este util în materii legate de științele sociale (88% au

considerat acest caz versus 70,5% din profesorii neimplicați);

 au recunoscut că predarea antreprenoriatului este relevantă pentru toate nivelurile

educaționale. În special în ceea ce privește învățământul primar, diferențele sunt

semnificative: 84,6% dintre cadrele didactice instruite în educația antreprenorială

consideră că antreprenoriatul este important, în timp ce doar 63,8% dintre cadrele

didactice necalificate au făcut-o.



Impact asupra profesorului

 Dovezile au indicat faptul că sensibilizarea cadrelor didactice din antreprenoriatul crește

probabilitatea ca aceștia să se angajeze antreprenoriat, utilizează instrumente și acțiuni

relevante și sunt mai motivați să înființeze activități antreprenoriale.

 Angajament mai ridicat al școlilor față de antreprenoriat educația duce la o motivație mai

mare a personalului

 O abordare a întregii școli a educației pentru întreprinderi a contribuit la sensibilizarea

profesorilor cu privire la valoarea și impactul integrării întreprinderii în diferite subiecte.

Înțelegerea Enterprise Education ca stil de predare și învățare s-a îmbunătățit.



Impact asupra profesorului

 Opinia profesorilor și a personalului de conducere al școlii cu privire la importanța elementelor specifice de învățare

antreprenorială în subiectul și curricula lor particulare a relevat diferențe observate legate de subiectele și curricula cu

care lucrează:

 programe lingvistice: profesorii și personalul de conducere al școlii care lucrează cu programe lingvistice și-au

schimbat opinia în legătură cu relevanța tuturor abilităților enumerate necesare pentru o nouă înființare de

afaceri și, de asemenea, în legătură cu finanțarea, inovativitatea și planificarea afacerii;

 Curriculum programa științelor sociale: sa observat doar o ușoară schimbare de opinie cu privire la importanța

abilităților necesare pentru o nouă înființare de afaceri. Cea mai mare schimbare a avut loc în legătură cu

recunoașterea importanței inovației;

 Curriculum curriculum științific: recunoașterea importanței finanțelor pentru începerea unei afaceri a fost

zona cu cea mai mare schimbare;

 Curriculum Curriculum artistic, tehnic și educație fizică: s-au observat modificări ușoare în opiniile

participanților, cu privire la importanța abilităților necesare pentru o nouă înființare de afaceri.



Impact asupra instituţiei

 Strategiile educaţiei antreprenoriale au avut trei obiective principale în

ceea ce privește impactul așteptat asupra instituțiilor:

 1) încorporarea educației antreprenoriale în toate niveluri de educație;

 2) schimbarea culturii instituției; și,

 3) să se angajeze părțile interesate.



Impact asupra instituţiei

 Incorporarea educației antreprenoriale în toate nivelurile de educație reprezintă un fapt în

dezvoltare.

 Se remarcă faptul că cea mai mare creștere că nu a consacrat antreprenoriatul în

programul de învățământ „deloc” pentru a fi făcut „puțin” a avut loc în învățământul primar.

 Procentul de școli secundare cu antreprenoriat în derulare și viziunea a crescut, de

asemenea.

 Sectorul învățământului profesional secundar superior a început de la un nivel înalt de

implementare deja. În ultimii ani majoritatea dintre instituții au făcut acest lucru, sectorul

oferind programe de educație antreprenorială sau conținut curricular.

În Universitățile de Științe Aplicate gradul în care managementul instituțional s-a

implicat în promovarea educației antreprenoriale a crescut în ultimii ani.

 Proporţie fosrte mare, şi în creştere a universităţilor care oferă programe de

antreprenoriat.



Modificarea culturii din instituţiile de învăţământ

Managementul instituţiilor de învăţămînt și mentorii au fost, de

asemenea, de acord cu tărie că educația antreprenorială are un impact pozitiv

asupra flexibilității, managementului procesului de inovare și creativității

studenților, precum și a profesorilor și mentorilor.

Şefii de departamente și facultăți din universități au raportat că se

văd mai des ca antreprenori. În aceeași perioadă, opinia lor că

antreprenoriatul ar trebui să facă parte din profilurile de competență ale

cadrelor didactice a crescut.



Impact asupra economiei

Strategiile și programele cercetate au formulat o serie de obiective legate de

impactul economic. Mai presus de toate, au urmărit:

1) creșterea ratei de inițiere / creare de întreprinderi; și,

2) pentru a spori capacitatea de angajare a absolvenților.

Prin aceste efecte, care sunt legate de abilitățile și comportamentul antreprenorial al

unei persoane, strategiile de educație antreprenorială pot avea un impact asupra economiei.

Totuși, un astfel de impact poate fi măsurat numai după o perioadă.



Impact asupra societăţii

Impacturile asupra societății care rezultă din activități educaționale au nevoie de timp pentru a fi

observabile și măsurabile. Este probabil ca strategiile naționale și regionale să genereze astfel de impacturi,

întrucât întruchipează o abordare pe termen lung și o varietate de contribuții și activități. Acestea includ

adesea strategii de comunicare și măsuri de sensibilizare.

În termeni generali, strategiile aveau impact asupra societății în două moduri:

1) Pentru a facilita dezvoltarea regională; și

2) Încurajarea societăților antreprenoriale alfabetizate.



Măsuri de asistenţă în educaţia
antreprenorială



Promovarea dezvoltării unei culturi antreprenoriale de către
instituţiile de învăţămînt superior

● A fi o instituţie de învăţămînt superior antreprenorială se bazează mai mult pe persoane, indivizi şi pe
căi inovative de a face lucrurile.

● Evaluarea unei instituţii de învăţămînt superior inovative antreprenoriale acoperă opt zone:

● 1) Leadership şi guvernanţă

● 2) Capacitatea organizaţională: Finanţare, Oameni şi Stimulente

● 3) Predare şi învăţare antreprenorială

● 4) Pregătirea şi susţinerea întreprinzătorilor

● 5) Transformare şi capacitate digitală

● 6) Schimb de cunoştiinţe şi colaborare

● 7) Internaţionalizare

● 8) Măsurarea impactului.



Leadership în antreprenoriatul instituţional
● Se explorează acei factori care au legătură cu leadershipul şi guvernanţa unei instituţii de învăţămînt

superior. Pentru a dezvolta o cultură antreprenorială într-o instituţie, sînt cruciale un puternic leadership şi o
guvernaţă bună.

● Multe instituţii de învăţămînt superior includ cuvintele întreprindere şi antreprenoriat în declararea misiunii
lor, dar acestea trebuie să fie mai mult decît o referinţă. Trebuie evidenţiaţi unii dintre cei mai importanţi
factori pe care oo instituţie de învăţămînt superior consideră că duc la întărirea propriei agende
antreprenoriale.



Recunoaşterea şi răsplătirea comportamentului antreprenorial

● Instituţiile de învăţămînt superior pot fi constrînse de propriile structuri şi abordări,
făcînd mult mai dificilă îndeplinirea tipurilor de activităţi antreprenoriale care susţin
propriile obiective strategice.

● Evidenţierea unor zone cheie la care o instituţie de învăţămînt superior trebuie să se
uite dacă doreşte să minimizeze constrîngerile organizaţionale pentru a-şi îndeplini
propria agendă antreprenorială. Aceasta include strategia financiară, atragerea şi
reţinerea persoanelor potrivite şi recompensarea comportamentului antreprenorial la

indivizi.



Îmbunătăţirea abordării instituţiei pentru a stimula
mentalitatea antreprenorială

● Instituţiile de învăţămînt superior îşi extind oferta privind educaţia antreprenorială
către întreaga organizaţie, inclusiv către studenţi şi personal.

● Se are în vedere un cadru prin care se evidenţiază un număr de zone unde are loc
dezvoltarea antreprenorială, reflectînd nevoia structurii organizaţionale de a sprijini
dezvoltarea antreprenorială, dar şi oferirea instrumentelor potrivite de a livra educaţie
şi oportunităţi de pregătire, atât intern cât şi prin intermediul mediul extern.



Prioritatea susţinerii antreprenorilor şi a start-upurilor

● Decizia de a întreprinde nu este un act singular, ci un proces. Pentru instituţiile de învăţămînt
superior, a fi antreprenoriale înseamnă că trebuie să sprijine căile luate de viitorii antreprenori
(personal şi studenţi) de la idee la creşterea pe piaţă sau ocuparea unui post. Acesta nu este doar
un proces intern al instituţiei, ci este o abordare mai mult pluralistică în oferirea accesului
necesar la oportunităţi interne şi externe.

● Cu alte cuvinte se evidenţiază susţinerea interprenoriatului pentru dezvoltarea carierei sau a
persoanelor întreprinzătoare în drumul lor pentru a deveni întreprinzători.



Capacitatea de valorificare a oportunităţilor oferite de 
transformarea digitală

● Transformarea digitală şi capacităţile digitale facilitează antreprenoriatul şi inovarea, şi
afectează toate zonele unei instituţii de învăţămînt superior moderne. Influenţează capacitatea
organizaţională, predarea şi învăţarea, evaluarea cunoştiinţelor, activităţile internaţionale ale unei
instituţii dar şi schimbul de cunoştiinţe cu partenerii săi.

● Se au în vedere zonele cheie prin care o instituţie de învăţămînt superior are în vedere
maximizarea capacităţii sale de a profita cât mai mult de oportunităţile oferite de tehnologiile
digitale. Subiectul evaluării include întărirea unei culturi organizaţionale digitale pozitive şi o
viziune clară asupra învăţării digitale, înfiinţarea şi menţinerea unei infrastructuri digitale
potrivită scopului şi la zi, şi dezvoltarea de competenţe digitale înalte pentru personal şi studenţi.



Permiterea schimbului de cunoştiinţe şi a oportunităţilor de 
colaborare

● Implicarea activă a unei game de părţi interesate a demonstrat că reprezintă un factor ce
contribuie la succesul educaţiei antreprenoriale a unei instituţii de învăţămînt superior.
Construirea şi susţinerea relaţiilor cu partenerii cheie şi colaboratorii este esenţială în atingerea
întregului potenţial al unei instituţii de învăţămînt superior, în antreprenoriat, în cercetare,
predare şi alte activităţi specifice domeniului educaţional.

● Există mai multe componente ale mediului extern inclusiv relaţiile cu sectorul public, regiuni,
afaceri, absolvenţi, organizaţii profesionale, etc. Motivarea acestui angajament este de a crea
valoare pentru instituţia de învăţămînt superior şi societate.



Gama de variabile ale ANTREPRENORIATULUI 
STUDENȚESC

• Tipuri de obiective economice a căror realizare, de obicei, este considerată ca fiind
favorabilă pentru firmă:

• - înlocuirea produselor depăşite faţă de stadiul tehnicii şi cerinţele pieţelor de desfacere,
• modernizarea materialelor, a tehnologiilor etc.;
• - îmbunătăţirea calităţii produselor;
• - dezvoltarea produselor ce corespund caracteristicilor impuse pentru protecţia mediului;
• - îmbunătăţirea flexibilităţii producţiei;
• - scăderea costurilor de producţie;
• - îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
• - îmbunătăţirea condiţiilor de mediu;
• - menţinerea pieţelor tradiţionale şi/sau extinderea pieţelor existente;
• - deschiderea de noi pieţe.



Aterierul de 

microproducție

lapte

Aterierul de 

microproducție

bere

Aterierul de 

microproducție

Panificație



Factorii cei mai importanţi ce favorizează antreprenoriatul

• - sursele de informare de proprii şi la care are acces, modul lor de organizare şi de 
diseminare;

• - resursele firmei: resursa umană având competenţele necesare şi existenţa unei culturi

• organizaţionale orientată către schimbare /inovare, resursele financiare, investiţiile.

• - reglementări interne şi internaţionale privind politica inovativă:

• - accesul la programe ce favorizează inovarea;

• - strategia firmei în contextul naţional, regional.



10 dintre tendințele tehnologice care revoluționează societatea

 Actionează prin schimbarea felului în care oamenii fac afaceri și schimburi, muncesc, învață, produc bunuri, își petrec timpul liber și caută

serviciile medicale sunt următoarele: 

 1. Cumpărături online, servire și livrare cu roboți – comerțul online a devenit principala sursă de aprovizionare. 

 2. Lanțuri de aprovizionare 4.0 – care includ folosirea tehnologiei Blockchain, Cloud sau Big Data pentru înlocuirea sistemelor tradiționale

bazate pe materie primă, cum ar fi hârtiile și dosarele. 

 3. Modalități de plată digitale și fără contact – pentru a evita pericolul de infectare, majoritatea companiilor și guvernelor au susținut trecerea

la plăți online sau digitale, în detrimentul plăților cu bani fizici. 

 4. Munca de acasă – folosind tehnologii de tip VPN (Virtual Port Network), o mare parte dintre oameni au putut să își păstreze locurile de muncă, 

făcând tranziția către tele-muncă, prin tehnologia cloud și întălniri virtuale.

 5. Învățarea la distanță – profesorii, elevii și studenții au fost nevoiți să folosească programe tip Zoom, Microsoft Teams, Meet, Google 

Classroom, Discord, Skype, Webex etc. pentru a putea face față noilor provocări educaționale. WWW.INACO.RO 8 TEHNOLOGIA ÎN 

CONTEXTUL COVID-19 

 6. Telesănătate – se folosesc tot mai multe aparate de ultimă generație pentru a urmări semnele vitale ale pacienților, intervențiile de la distanță

acolo unde este posibil.

 7. Roboți și drone – care sunt folosite în special pentru dezinfectarea spațiilor publice și pentru livrarea hranei persoanelor care se află în

carantină. Dronele de ultimă generație au fost folosite chiar pentru plimbarea animalelor de companie. 

 8. Divertisment Online – artisții au demonstrat că oamenii au resurse infinite de creativitate – înregistrările live online și concertele în sufragerie

s-au dovedit a fi de succes. 

 9. Fabricația aditivă sau imprimarea 3D – s-a dovedit utilă pentru a construi măști de protecție sau ventilatoare de respirație adaptate pentru

utilizatori. 

 10. Tehnologii de Informație și Telecomunicații de înaltă capacitate 5G.
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Criteriile de evaluare a gradului de inovare al firmei

 influenţa încheierii cu succes a unui proces de inovare asupra performanţelor firmei;

 - posibilitatea difuzării inovaţiei;

 - achiziţia sau difuzarea (comercializarea) tehnologiilor;

 - gradul de noutate al preocupărilor din compartimentul de C&D;

 - numărul de brevete înregistrate;

 - proporţia în vânzările totale ale firmei a produselor noi sau îmbunătăţite, pe baza datelor din

 ultimii trei ani;

 - impactul inovării asupra factorilor de producţie (reprezentaţi de date privind: numărul de

 angajaţi, consumul de materie primă şi materiale, consumul de energie, gradul de utilizare al

 mijloacelor fixe)

 - rezultatele efective ale procesului inovativ cu referire la vânzări în anul raportat dar şi cu doi

 ani în urmă;

 - exporturile realizate în anul raportat dar şi cu doi ani în urmă;

 numărul de brevete înregistrate şi aprobate;

 - furnizorii de tehnologie care au contribuit la rezultatele firmei;

 - gradul de utilizare al tehnologiilor avansate pentru producţie;



Determinarea tipului de inovare

 produs nou,

 funcţii noi,

 materiale noi, 

 inovare de tehnologie, 

 inovare de strategie, 

 inovare organizaţională,

 inovare a afacerii,

 inovare de marketing, 

 combinare a mai multor inovări;

 număr de idei colectate/idei utile;

 timpul de ajungere pe piaţă a produsului (sau altele) inovat, momentul în care s-a urmărit inovarea;

 valoarea investiţiilor materiale şi imateriale,

 număr de produse noi vândute/ total vânzări, randamentul investiţiei;

 Inovarea de produs - procesul de realizare a unui produs nou sau produs cu performanţe şi/sau funcţiuni îmbunătăţite.

 Inovarea de proces – procesul de realizare a unor tehnologii sau metode noi de realizare a produselor, tehnologiilor sau serviciilor unei firme. 

Inovarea de proces poate implica schimbări în resursele umane, tehnologii, metode de lucru, metode de organizare, distribuţie, vânzare,

promovare.



CUVINTELE-CHEIE PENTRU ANGAJAȚII DE MÂINE: 
CREATIVITATEA / ADAPTABILITATEA / TRANSDISCIPLINARITATEA / GÂNDIREA 

COMPUTAȚIONALĂ
 Locurile de muncă care nu vor dispărea vor fi cele creative.

 Și “creativ” nu înseamnă artă sau advertising, ci a fi creativ în orice faci în plus față de o “mașină”.

 A fi creativ la locul de muncă sau în afacere înseamnă să oferi servicii sau să produci bunuri originale și vandabile.

 Înseamnă să adaugi o plus-valoare față de ceea ce ar putea face o mașină, chiar dotată cu inteligență artificială, o plus- valoare și față de ce ar putea

face un concurent pe aceeași piață sau pe același loc de muncă.

 Gândirea computațională presupune, în primul rând, capacitatea de a programa calculatoare. În scurt timp, primăriile, locurile în care se vor plăti

taxele, impozitele sau asigurările, sistemul bancar etc. vor fi structuri digitale, fără funcționari.

 Nu vor mai exista locuri de muncă “sigure”, din care să “ieși la pensie” făcând același lucru timp de 40 de ani.

 În momentul în care ramura economică / compania / locul tău de muncă se va transforma, trebuie să te adaptezi, să te schimbi, să te recalifici și

să găsești un nou loc de muncă sau să începi o nouă afacere.

 Cei care își vor găsi cel mai ușor un serviciu sau vor putea deschide o afacere vor fi cei cu cele mai complexe cunoștințe și deprinderi, din diferite

domenii.

 Transdisciplinaritatea va fi esențială în cele mai avansate domenii: biotehnologiile, nanotehnologiile, biochimia etc., dar și în cele mai banale

ocupații, care vor cere cunoașterea TI, a limbilor străine sau a marketingului.

 Nu doar companiile sau școala trebuie să colaboreze mai strâns pentru a furniza competențele specifice tot mai cerute pe piața muncii, ci și tinerii

trebuie să înțeleagă provocările economiei viitorului și să se preocupe de cultivarea propriilor abilități necesare


