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MODULUL 3: Cum să fii propriul tău șef  
(Structura programului de formare al modulului) 

 
 

1. Introducere  

Prin abordarea acestui modul, cursanții vor avea ocazia să reflecteze asupra abilităților, cunoștințelor 

și atributelor necesare pentru a fi un antreprenor social eficient. Acesta este un modul de bază și, ca 

atare, marchează începutul călătoriei dumneavoastră în antreprenoriatul social. 

2. Programul de formare 

Programul de formare pentru Modulul 4 „Cum să fii propriul tău șef” 

 

Prezentarea generală a modulului 

Timp recomandat 4 ore  

Metoda de formare  Formare auto-direcționată/Studiu individual   

Organizația consultant  Jaymac Consulting Ltd 
jaymacconsulting.co.uk 

 

 

Adnotări 

Comisia Europeană a definit o întreprindere socială ca fiind „un operator în economia socială al cărui 

principal obiectiv impactul social, mai degrabă decât obținerea profitului pentru proprietarii sau acționarii 

lor. Funcționează prin furnizarea de bunuri și servicii pentru piață într-un mod antreprenorial și inovator și își 

folosește profiturile în primul rând pentru atingerea obiectivelor sociale. Acesta este gestionat într-o 

manieră deschisă și responsabilă și, în special, implică angajați, consumatori și părțile interesate afectate de 

activitățile sale comerciale ”(Comunicarea Comisiei, 2011/682 final). 

 

Un antreprenor social este cineva care dezvoltă o organizație în vederea generării schimbării sociale. Scopul 

principal al acestui tip de organizație este de a aborda o problemă socială sau de mediu. 



 

Social Innovation Zone Project 

  

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SPECIALIȘTILOR 

ÎN RESURSE UMANE 

 

 

 

 2 

     Pg.2 

În acest modul, cursanții vor dezvolta o înțelegere a abilităților și calităților de care persoanele cu spirit 

antreprenorial și antreprenorii au nevoie pentru a conduce o întreprindere socială. Ei își vor înțelege 

propriile abilități și calități antreprenoriale și importanța întreprinderii în diferite medii. 

Un antreprenor social recunoaște o problemă socială și folosește principiile antreprenoriale pentru a crea, 

organiza și gestiona o entitate care produce schimbări sociale. Antreprenorii sociali identifică ceea ce nu 

funcționează și rezolvă problema schimbând sistemul, multiplicand soluția și convingând întreaga societate 

să facă un salt înainte. Pentru a fi antreprenor social este nevoie de anumite atitudini, aptitudini și 

comportamente. 

Partenerii au identificat faptul că antreprenorul social este deschis în primul rând managementului 

participativ, colaborării și parteneriatului. El(Ea) are o convingere intimă și o recunoaștere a luării deciziilor 

comune, la nivel intern și extern, ca instrument de dezvoltare și nu ca pe un abandon al puterii. Ca manager, 

el/ea va fi capabil(ă) să explice în permanență colaboratorilor proiectul din perspectivă socială și evoluția 

acestuia: într-adevăr, obiectivul este mai complex decât cel al unei companii tradiționale, deci este necesar 

să se asigure că angajații îl înțeleg astfel încât să rămână motivați. În cele din urmă, antreprenorul social 

trebuie să poată demonstra un management de proiect inovator într-un mediu cu resurse limitate. În 

același timp, el/ea trebuie ca, în timp ce pretinde implementarea proiectului să rămână flexibil(ă) și 

deschis(ă) angajaților săi. 

Prin urmare, acest modul - cum să fii un șef al tău - va sprijini cursantul să identifice caracteristicile cheie 

ale antreprenorilor de succes și ale întreprinderilor sociale, precum și să identifice stilurile de conducere și 

management adecvate unei întreprinderi sociale. 

 

3. Obiectivele formării auto-direcționate/studiului individual 

La finalizarea modulului, cursanții vor putea: 

- să înțeleagă abilitățile și calitățile persoanelor cu spirit antreprenorial/întreprinzător și antreprenorilor; 

- să identifice punctele forte ale unui antreprenor și ce sprijin este necesar pentru a conduce o 

întreprindere socială; 
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4. Ce trebuie știut în prealabil?  

Deoarece acesta este un modul introductiv, nu se presupun și nu sunt necesare cunoștințe anterioare. Cu 

toate acestea, cursantul ar trebui să aibă o înțelegere de bază a întreprinderii sociale și a antreprenorilor 

sociali. 

 

5. Rezultatele învățării 

La finalizarea modulului, cursantul va putea să: 

- evalueze abilitățile și calitățile întreprinderii proprii; 

- evalueze abilitățile și calitățile persoanelor cu spirit antreprenorial/întreprinzător și antreprenorilor; 

- creeze un plan de acțiune pentru a aborda oricare din domeniile identificate pentru dezvoltare; 

 

6. Conținutul modulului 

Cursanții vor realiza un portofoliu care acoperă următoarele domenii: 

- Caracteristicile comportamentale ale liderilor 

- Definirea ideii proprii de întreprindere socială 

- Caracteristici cheie ale antreprenorilor de succes și ale întreprinderilor sociale 

- Stiluri de conducere și management 

- Planificarea acțiunii 

Stiluri de invatare 

Explorați stilul individual de învățare bazat pe ciclul de învățare experiențială Kolb. Aplicați modelul lui Kolb 

(1973) care sugerează că succesul antreprenorial este determinat în principal de capacitatea individului de a 

se adapta la schimbările din mediul social. Explorați noi oportunități și învățați din succesele și greșelile din 

trecut. 

În contextul antreprenoriatului social, ciclul începe cu o experiență concretă care trece la stadiul de 

observare și reflecție asupra a ceea ce s-a întâmplat și de ce; la înțelegerea a ceea ce s-a întâmplat sub 

forma unei reguli sau reper pentru repetarea succeselor sau evitarea greșelilor similare; și, în cele din urmă, 
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configurarea unei noi situații pentru a testa noile perspective sau reguli (creând astfel o nouă experiență 

pentru ca ciclul să înceapă din nou). 

1. Experiență concretă – apariția unei Experiențe Noi sau a unei situații noi sau o reinterpretare a 

experienței existente; 

2. Observarea reflexivă a Noii Experiențe – deosebit de importante sunt eventualele neconcordanțe dintre 

experiență și înțelegere; 

3. Reflecția asupra Conceptualizării Abstracte dă naștere la o nouă idee sau la o modificare a unui concept 

abstract existent (persoana a învățat din experiența sa); 

4. Experimentare activă - cursantul își aplică ideea (ideile) lumii din jurul său pentru a vedea ce se 

întâmplă. 

Stilurile de învățare sunt legate de stilurile de conducere preferate. 

Pentru o mai bună înțelegere a celor mai adecvate stiluri de conducere pentru o întreprindere socială, este 

necesar să analizăm rolul antreprenorului ca lider. Una dintre funcțiile cheie ale unui antreprenor este 

motivarea și coordonarea firmei în atingerea obiectivelor sale. 

Stiluri de conducere 

Fiecare persoană este unică, deci rezultă că fiecare antreprenor social va aborda procesul conducerii 

întreprinderii sociale într-o maineră unică. De obicei, modul în care un individ abordează conducerea 

depinde de tipul său de personalitate. Unele persoane sunt stricte, în timp ce altele sunt mai relaxate. 

Stilurile de conducere pot fi clasificate în funcție de trăsăturile de personalitate ale liderilor. În acest modul, 

cursanții vor putea să exploreze diferite stiluri de conducere și să îți identifice propriul stil. 

Modulul va acoperi următoarele stiluri de conducere:  

- Autocratic 

- Democratic 

- Laissez-Faire 

- Tranzacțional 

- Transformational  

Pe parcursul modulului, cursanții vor investiga, de asemenea, caracteristicile comportamentale ale 

antreprenorilor sociali, de exemplu; 

- Adaptabilitate 

- Delegare 

- Comunicare 
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- Încredere 

- Determinare 

- Intuiţie 

Cursanții vor analiza studiile de caz ale întreprinderilor sociale de succes, identificând caracteristici cheie ale 

acestora. 
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