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MODULUL 4: Educație antreprenorială 
(Structura programului de formare al modulului) 

 

1. Introducere 

Acest modul introduce principalele concepte referitoare la conducerea unei întreprinderi. Deși 
abordarea în profunzime a unor subiecte specifice ar depăși sfera acestui modul, modulul oferă și o 
privire de ansamblu asupra celor mai importante subiecte pentru gestionarea unei afaceri. 

2. Programul de formare 

Program de formare pentru Modulul 4 „Educație antreprenorială” 

 

Prezentarea generală a modulului 

Educația Antreprenorială este adesea clasificată în trei abordări: 

1. Educație DESPRE antreprenoriat: abordare teoretică, axată pe conținut, predând o înțelegere 
generală a antreprenoriatului; 

2. Educație PENTRU antreprenoriat: abordare orientată profesional, oferind cunoștințele și abilitățile 
necesare; 

3. Educație PRIN antreprenoriat: abordare experiențială bazată pe proces, ghidând printr-un proces de 
învățare propriu-zis (Kyrö, 2005) 1 

Dat fiind faptul că în cadrul acestui modul nu este posibil să se urmeze cea mai promițătoare abordare, 
cea experiențială, bazată pe proiecte, ne vom concentra pe un amestec între prima și cea de a doua 
abordare, încercând să oferim informații, dar și oferind spațiu pentru explorarea cunoștințelor și 
abilităților. 

De asemenea, în acest modul pornim de la ideea că antreprenoriatul înseamnă „crearea de valoare”. 
Aceasta este o perspectivă mai largă care îmbunătățește proiectul nostru concentrându-se pe 
antreprenoriatul social. 

                                                           
1 Martin Lackèus Entrepreneurship in Education. What, Why, When, How. Entrepreneurship365 Background 

Paper, 2015. https://www.oecd.org/cfe/leed/BGP_Entrepreneurship-in-Education.pdf 

https://www.oecd.org/cfe/leed/BGP_Entrepreneurship-in-Education.pdf
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Această curriculă se adresează grupurilor noastre țintă: părinți singuri, tineri și persoane cu dizabilități. 
Știm din experiență și din cercetările realizate în etapele anterioare ale proiectului, că „potențialul 
ridicat” al acestui grup țintă va căuta și va găsi și alte surse de sprijin, inclusiv sprijin pentru 
antreprenoriat social / formări univiresitare sau cursuri furnizate de organizații neguvernamentale, care 
oferă sprijin pentru noile întreprinderi și pentru antreprenorii sociali. Presupunem că publicul modulelor 
noastre de formare va fi în principal persoane care au unele abilități profesionale, sunt șomeri și doresc 
să înființeze o întreprindere cu o singură persoană sau o întreprindere mică, cu foarte puțini angajați. 

Conținutul următorului modul este ajustat la acest grup țintă.  

Timp recomandat 12 ore  

Metoda de formare  Formare auto-direcționată/Studiu individual   

Organizația consultant  Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum 
Österreich - BBRZ Ö 

 

 

Adnotări 

Este evident că o pregătire de doar câteva ore nu le poate oferi cursanților toate cunoștințele necesare 
pentru gestionarea cu succes a unei întreprinderi. Dar, cel puțin, evidențiază problemele relevante pe 
care le presupune conducerea unei afaceri. Modulul este structurat în capitole care acoperă aceste 
subiecte importante de gestionare a unei afaceri. Unele subiecte sunt abordate doar „în trecere”, fiind 
tratate în detaliu în module special concepute pentru tematicile specifice 

 

3. Obiectivele formării auto-direcționate/studiului individual 

Cursanții ar trebui să aibă o imagine de ansamblu și o perspectivă asupra celor mai relevante subiecte ale 
unui antreprenor: 

- Resurse umane 
- Management financiar, inclusiv control financiar 
- Informații interne, comunicare 
- Relația cu clienții - Marketing, Networking 
- Colectarea, utilizarea, stocarea și protecția datelor / informațiilor 
- Administrare de calitate 
- Luarea deciziilor și rezolvarea problemelor 
- Sănătate și securitate la locul de muncă 
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4. Ce trebuie știut în prealabil?  

Acest program de formare se bazează pe studiul individual. 

Pentru a finaliza această formare, cursanții ar trebui 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); 

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

- se adapta la învățarea independentă, care este legată de capacitatea de a urmări și organiza propria 
învățare individuală, în conformitate cu propriile nevoi și conștientizarea metodelor și 
oportunităților. 

În plus, cursanții ar trebui să aibă, de asemenea, competențele și abilitățile utile în gestionarea unei 
afaceri, precum: 

- perseverenţă 
- rezistență/reziliență 
- entuziasm 
- motivația de sine 
- creativitate 
- valori sociale înrădăcinate (în special pentru afacerile sociale) 
- stabilitate emoțională 
- abilități de comunicare 
- empatie 
- competențe sociale 
- competențe de luare a deciziilor 

 

5. Rezultatele învățării 

În urma parcurgerii acestui modul, cursanții ar fi trebuit să dobândească cunoștințe de bază, necesare 
pentru conducerea propriei întreprinderi:  

- cunoștințe despre ceea ce presupune conducerea unei afaceri; 
- cunoștințe de bază despre, cum și unde să obțină mai multe informații, instruire și asistență pentru a 

conduce o afacere mică de success; 
- conștientizarea importanței conducerii și cunoașterea instrumentelor de bază, competențelor și 

abilitățior unei bune conduceri; 
- conștientizarea importanței comunicării și a unei rețele adecvate (interne și externe) pentru a putea 

conduce cu success afacerea. 
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6. Conținutul modulului 

 
Conținutul se concentrează asupra elementelor de bază și încearcă să ofere o imagine a ceea ce ar trebui 
să fie cunoscut atunci când conduceți o întreprindere. Acest modul conține următoarele subiecte: 
 
a. Situația juridică. Drept comercial, tiplogii corporative. Cursantul ar trebui să fie conștient de faptul că 

există diferite tipuri de întreprinderi și să dețină informații despre principalele diferențe. Cursantul 
este invitat să arunce o privire asupra legislației comerciale din țara / regiunea sa. Acest conținut este 
specific țării (în măsura în care cursanții doresc să își stabilească afacerea mai întâi în țara lor); 

b. Dreptul muncii. Cunoștințe despre obligațiile și drepturile angajatorului și ale angajaților. Instituțiile 
care asigură sprijin (specific național); 

c. Conducându-te pe tine, îți conduci angajații. Sunt incluse aici teme precum motivația, leadership-ul, 
comunicarea, feedback-ul, gestionarea situațiilor dificile. Oferirea de informații și demonstrarea 
faptului că procesul de conducere este ceva intenționat și important pentru succes. Noțiuni de bază 
în comunicare: ascultare, comunicare formală / non-formală, conștientizarea celor 4 mesaje pe care 
vorbitorii le transmit și a celor 4 moduri în care un ascultător primește un mesaj (Modelul de 
comunicare al lui Friedemann Schulz von Thun); cererea și oferirea de feedback, gestionarea 
discuțiilor dificile cu angajații; 

d. Management și control financiar. Cunoștințe de bază și cunoștințe unde pot fi obținute informațiile 
necesare. Aceasta include contabilitatea, documentele financiar-contabile, controlul financiar; 

e. Managementul relației cu clienții. Atragereaa, reținerea, conectarea și contactarea clienților 
f. Marketing. Acest subiect face obiectul altui modul. Aici este doar subliniată importanța majoră a 

marketingului, mai ales pentru cei care sunt atât de fascinați de ieea lor de afacere că uită că trebuie 
să îi convingă și pe alții de acest lucru pentru a avea succes; 

g. Colectarea, stocarea, utilizarea, protecția datelor. Protecția datelor reprezintă o problemă serioasă 
în lumea digitală. Cursanții ar trebui să fie conștienți de aceasta și să obțină informații despre 
elementele esențiale ale colectării, procesării și protejării datelor; 

h. Managementul calității. Introducerea subiectului și prezentare sumară a diferitelor sisteme de 
management al calității; 

i. Sănătate și siguranță la locul de muncă, inclusiv propria siguranță; 
j. Luarea deciziilor, rezolvarea problemelor, dezvoltarea întreprinderii. Sunt introduse diferite 

instrumente de luare a deciziilor (pro-contra, arborele decizional, matricea decizională, modelul 10-
10-10, călătoria în timp etc.) și punctele tari și punctele slabe ale acestora. Analiza SWOT este de 
asemenea prezentată. 
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7. Bibliografie 

a) Situația juridică 

Drept comercial Austria: https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-
gewerberecht/gewerberecht.html; consultat la 31.8.2020 (în limba germană) 

b) Dreptul muncii:  

https://www.wko.at/service/arbeitsrecht-sozialrecht/start.html; consultat la 31.8.2020 (în limba 
germană); Acest site oferă, de asemenea, exemple de modele de contracte; 

https://www.arbeiterkammer.at/service/musterbriefe/index.html; consultat la 31.8.2020 (în limba 
germană); Acest site al Camerei de Muncă a Austriei se adresează în mod normal lucrătorilor și oferă 
câteva exemple de scrisori și informații despre reglementările muncii; 

https://www.arbeiterkammer.at/service/video/arbeitsrechtsvideos/index.html; consultat la 
31.8.2020 (în limba germană); Acest site al Camerei de Muncă a Austriei se adresează în mod normal 
lucrătorilor și oferă, de asemenea, scurte videoclipuri despre reglementările muncii (concediu 
medical, părinți cu jumătate de normă, încetarea contractelor de muncă; 

c) Conducându-te pe tine, îți conduci angajații 

https://www.youtube.com/results?search_query=lars+sudmann; consultat la 31.8.2020 (în limba 
engleză); Prezentare Ted Talk despre importanța și sfaturile pentru auto-conducere; 

https://www.bdc.ca/en/articles-tools/employees/manage/pages/default.aspx#cat-1; consultat la 
31.8.2020 (în limba engleză); Acest site web canadian oferă o mulțime de instrumente, sfaturi și 
informații; 

https://www.schulz-von-thun.de/die-modelle/das-kommunikationsquadrat; consultat la 29.8.2020 
(în limba germană); 

https://www.thoughtfulleader.com/Files/People%20Management%20%26%20Performance%20Chec
klist.pdf; consultat la 31.8.2020; Listă de verificare, care susține conștientizarea unor probleme 
importante referitoare la conducerea angajaților; 

http://onlineincubator.eu/wp-content/uploads/2017/01/leadership.pdf; consultat la 31.8.2020 (în 
limba engleză); Ghid cu informații de bază despre gestionarea unei întreprinderi sociale. La capitolul 

https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/gewerberecht.html
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/gewerberecht.html
https://www.wko.at/service/arbeitsrecht-sozialrecht/start.html
https://www.arbeiterkammer.at/service/musterbriefe/index.html
https://www.arbeiterkammer.at/service/video/arbeitsrechtsvideos/index.html
https://www.youtube.com/results?search_query=lars+sudmann
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/employees/manage/pages/default.aspx#cat-1
https://www.schulz-von-thun.de/die-modelle/das-kommunikationsquadrat
https://www.thoughtfulleader.com/Files/People%20Management%20%26%20Performance%20Checklist.pdf
https://www.thoughtfulleader.com/Files/People%20Management%20%26%20Performance%20Checklist.pdf
http://onlineincubator.eu/wp-content/uploads/2017/01/leadership.pdf
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cu 10 sfaturi de top pentru angajatori pentru a optimiza performanțele de conducere și 
management; 

d) Management și control financiar: 

https://www.gruenderservice.at/site/gruenderservice/nach-
gruendung/Betriebliches_Rechnungswesen.html; consultat la 31.8.2020 (în limba germană). 
Informații despre contabilitatea afacerilor; 

https://www.gruenderservice.at/site/gruenderservice/publikationen/lf_gruender_2020.pdf; 
consultat la 31.8.2020 (în limba germană). Informații despre contabilitate și gestinoarea 
documentelor financiar-contabile, paginile 96 și următoarele. 

i) Sănătate și securitate la locul de muncă: 

https://www.arbeiterkammer.at/arbeitundgesundheit; consultat la 31.8.2020 (în limba germană). 
Site-ul web al Camerei de Muncă a Austriei; 

https://www.wko.at/service/arbeitsrecht-sozialrecht/arbeitnehmerschutz.html; consultat la 
31.8.2020 (în limba germană). Site-ul web al Camerei Economice Austriece 

j) Luarea deciziilor: 

https://karrierebibel.de/entscheidungstechniken/; consultat la 31.8.2020 (în limba germană). 
Prezentarea diferitelor instrumente de luare a deciziilor; 

https://www.impulse.de/management/entscheidungen-treffen-methoden/2055260.html; consultat 
la 31.8.2020 (în limba germană). Prezentarea diferitelor instrumente de luare a deciziilor. 
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