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MODULUL 7: Pași pentru a construi o întreprindere proprie 
(Structura modulului de instruire) 

 

1. Introducere 

Pentru a avea succes, orice proiect trebuie pregătit. Pentru a construi o întreprindere de succes, un 
antreprenor social trebuie să facă mai mulți pași. Acest modul este unul important pentru cei care 
doresc să își construiască propria întreprindere. Mai ales pentru că acoperă aspectele juridice ale 
creării unei întreprinderi sociale.  

2. Programul de formare 

Program de invatare pentru modulul 7 „Pași pentru a construi o întreprindere proprie” 

 

Prezentarea generala a modulului 

O întreprindere socială precum orice proiect și companii trebuie să fie construită pas cu pas. Fiecare 
pas contează și trebuie întreprins pentru a avea o poveste de succes. Fiecare antreprenor trebuie să 
fie pregătit temeinic înainte de a începe un proiect și să fie pregătit să se adapteze în orice situație, 
deoarece mediul se poate schimba rapid. 
Antreprenorii sociali trebuie să răspundă la câteva întrebări înainte de a construi întrepr inderea, iar 
la aceste întrebări se răspunde în alte module:  

 Întreprinderea mea va crea o schimbare? (a se vedea modulul: Efect social și schimbări sociale și 
generarea de idei de afaceri) 

 Am competențele? (vezi modulul: Competențele mele antreprenoriale)  

 Va fi compania mea durabilă pe termen lung? 
 

Timp recomandat pentru 
invatarea modului 

Aproximativ 32 ore  

Metoda de invatare Regizat: 28 de ore de formare inițială și 7 ore de mentorat   

Consultanta oferita de 
organizatia 

Resurse Humaines Sans Frontières - Resurse umane fără 
frontiere 
Email: contact@rhsansfrontieres.fr 
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Adnotare 

În timpul procesului de instruire, sub modulul „Pași cum să construiți o întreprindere proprie”, 
cunoștințele practice și instrumentele necesare pentru a construi un plan de afaceri și pentru a 
începe întreprinderea socială să-l pună în funcțiune.  
Acest modul este împărțit în 3 părți: 

• aspectul financiar: cum să obțineți finanțarea pentru a începe întreprinderea socială  
• aspectul organizației: cum să ne asigurăm că întreprinderea socială este durabilă și poate 

atrage potențialii investitori 
• aspectul juridic: cum să vă asigurați că procesul administrativ se realizează respectând legea 

și reglementările 
 
În timpul acestui modul, cursanții vor trebui să își asume unele sarcini pe cont propriu: elaborarea 
unui plan de afaceri și a unui plan de fezabilitate și pregătirea unui discurs rapid pentru prezentarea 
proiectului. 
 

3. Obiectivele formării auto-direcționate/studiului individual 

Pentru a avea succes în aventura de antreprenoriat social, cursanții trebuie să înțeleagă cum să își 
construiască propria întreprindere și către cine pot merge pentru a găsi o finanțare. Obiectivul este 
să ne asigurăm că ideea este durabilă pe termen lung, realizând un plan de afaceri care să includă 
toate scenariile diferite, oportunitățile și amenințările. 

 

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: 

• Cunoașterea riscurilor și realităților proprietății de afaceri 
• Competențe de bază în matematică, știință și tehnologie și abilități de informatică  
• Capacitatea de a analiza piața și de a exploata informații despre piață, idei sociale, mediu 

etc. 
• Bune abilități de comunicare 
• Să fii proactiv, riguros și meticulos 
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5. Rezultatele învățării  

La sfârșitul instruirii în modulul prezentat, participanții la acesta trebuie să fi dobândit cunoștințe de 
bază despre: 
Trebuie parcurși mai mulți pași înainte de a conduce o întreprindere socială. La sfârșitul acestui 
modul, cursanții vor avea capacitatea de a întreprinde toate etapele cu încredere și cunoștințe 
suficiente. Acești pași sunt: financiar (finanțare inițială), marketing (plan de afaceri) și legal (sarcini 
administrative). 
 
• Financiar:  
cursanții vor putea identifica toate sursele de finanțare pentru proiectele lor și vor putea ajunge la 
ei. Aceste surse includ finanțare proprie, crowdfunding, bănci, apeluri la propuneri, autorități locale 
etc. Cu această parte, cursanții vor ști cum să gestioneze între toate acele surse și să mobilizeze una 
sau mai multe pentru a profita la maximum. Cursanții se vor simți mai încrezători înțelegând gama 
de finanțare disponibilă pentru proiectele lor  
 
• Organizare:  
cursanții vor putea scrie un plan de afaceri pentru a convinge toți donatorii sau investitorii să își 
finanțeze proiectele. Aceștia vor putea să efectueze un studiu de fezabilitate și să își planifice 
afacerea și proiectul social sau de mediu. Ei vor ști cum să-l promoveze și să învețe toate resursele 
interne sau externe pe care le pot mobiliza 
 

6. Continutul modulului  

1. Finantarea:  

Un antreprenor social poate avea mai multe surse de finanțare pentru proiectul lor. Această parte 
le va explica toate sursele principale și cum să le abordați pe toate: 
 
• Interna: atunci cand fondurile aduse de fondatorii întreprinderii. Totul depinde de resursele 
fondatorilor și de capacitatea acestora de a-și aduce economiile în proiect. Carei parte se 
adreseaza: 
 

 Cum să-și gestioneze propriile economii 
 

 Crowdfunding: platformele de crowdfunding pot colecta de la câteva mii la câteva zeci de mii de 
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euro în donații sau pre-vânzări. Deci, este o modalitate bună de a contesta ideea socială și de a 
înțelege cum vor reacționa unii oameni la proiect. Carei parte se adreseaza: 
 

 Din ce platformă să alegeți: în general, toți actorii și ofertele acestora  

 Faceți proiectul atractiv: aveți un text și imagini concise și atractive pentru a prezenta 
proiectul 

 Extindeți cercul potențialilor finanțatori: mobilizați comunitatea, creați buzz pe mediile 
sociale, știri despre proiect 

 Gestionați aspectele economice: stabiliți un obiectiv rațional de colectare, măsurați costul 
contrapartidelor 

 Înțelegeți aspectele juridice și fiscale 
 

 Împrumut bancar: băncile tradiționale pot fi o sursă de finanțare de către bănci prin împrumut 
direct de către o bancă. Unele alte bănci sunt specializate în întreprinderi sociale. Dar toate băncile 
pot acorda un împrumut întreprinderii sociale dacă consideră că proiectul este interesant. Această 
parte se va adresa: 

 Identificați diferitele bănci și strategia lor față de întreprinderea socială, în special cele care 
au împrumuturi solidare 

 Înțelegeți mecanismul împrumutului: rata, garanția etc. 

 Cum se prezintă proiectul unei bănci 

 Cum se utilizează împrumutul bancar și fluxul de numerar pe parcursul vieții întreprinderii  
 

 Subvenții: Subvențiile sunt sume de bani care nu trebuie rambursate. Finanțarea subvenției este 
de obicei oferită de organisme caritabile, filantropice și guvernamentale, fie autorități locale, fie 
Uniunea Europeană. Acești actori vor organiza o cerere de propuneri pentru a atrage mai mulți 
antreprenori sociali să-și prezinte proiectele. Această parte se va adresa:  
 

 Identificați toți actorii diferiți din sectorul antreprenorului social 

 Instrumentele pentru a fi la curent cu toate subvențiile privind întreprinderile sociale  

 Cum să gestionați cererea de propuneri 
 

 Obligațiuni cu impact social: SIB este un contract cu sectorul public sau autoritatea de guvernare, 
prin care plătește pentru rezultate sociale mai bune în anumite domenii și transmite partea 
economiilor realizate investitorilor. În loc să investească pentru rentabilitate financiară, aceștia 
investesc în rezultatele pozitive sociale sau de mediu ale proiectelor. Această parte se va adresa:  
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 Înțelegeți ce este o obligațiune de impact social 

 Cum se pune în practică un SIB 
 

 Fonduri de capital: acele fonduri provin de la companii care investesc sume de bani în afaceri 
emergente. În acest fel, compania se poate mări și crește, atrăgând o cantitate mare de investiții. 
Unele fonduri sunt specializate în antreprenoriat social și inovare socială. Acești investitori sunt fie 
persoane fizice, fie companii care doresc să investească o parte din banii lor într-o companie care 
abordează probleme sociale sau de mediu. Această parte se va adresa: 
 

 Identificați toate fondurile de capital diferite și strategia acestora  

 Diferența dintre fondurile de impact și fondurile de investiții 

 Cum să ajungeți la ei 
 

 Investiții în companii: Unele companii, ca parte a strategiei lor de responsabilitate socială 
corporativă, se asociază cu antreprenorii sociali pentru a aborda problemele sociale sau de mediu. 
Această parte se va adresa: 
 

 Identificați toate companiile care investesc în antreprenoriat social și strategia lor  

 Cum să ajungeți la ei 

 Cum să lucrați cu ei pe termen lung  

 Aspectul juridic al investiției 
 

2. Organizarea:  

 Studiu de fezabilitate: Acest studiu permite vizualizarea într-un document a tuturor 
caracteristicilor pieței pe care va evolua viitoarea întreprindere socială. Acest studiu include în 
special: o analiză a principalii concurenți, dimensiunea și tendința pieței, modul de comunicare, 
obiceiurile consumatorilor, oportunitățile și amenințările, costurile de producere a bunurilor sau 
livrarea serviciului, ce va fi taxat consumatorilor și partea trebuie adusă prin subvenții sau donații, 
numărul de personal necesar, legislația care trebuie respectată etc.  
Un prim studiu de piață ar trebui să fie utilizat ca primă trimitere pentru a măsura viabilitatea 
proiectului și pentru a înțelege dacă acesta este durabil. Acest lucru este foarte important pentru a 
garanta succesul și a reduce riscurile. 
Această parte se va adresa: 
 

 Definiția și importanța unui studiu de fezabilitate 
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 Faptul că elevii răspund la un test rapid de fezabilitate 

 Instrumentele pentru a scrie un studiu de fezabilitate, cum ar fi analiza celor cinci forțe a lui 
Porter, analiza SWOT 

 Toți pașii pentru a scrie un studiu de fezabilitate: organizare, financiar, piață, oportunități, 
amenințări, reglementare ... 

 Părțile interesate care ar putea ajuta la redactarea unui studiu de fezabilitate  
 

 Plan de afaceri: planul de afaceri este un instrument critic pentru fiecare antreprenor social. 
Acesta include aspectele cheie și principalele obiective ale afacerii pe care o va desfășura. 
Redactarea unui plan de afaceri pare descurajant, dar îi va ajuta pe cursanți să își clarifice ideea și să 
se concentreze asupra a ceea ce caută să realizeze ca antreprenor social. Planul de afaceri ar trebui 
să demonstreze că ideea este bine gândită și durabilă pe termen lung. Finanțatorii, investitorii și 
părțile interesate vor solicita planul de afaceri.  
Planul de afaceri va oferi, de asemenea, o hartă a rutei care poate fi adaptată la orice situație. 
Această parte se va adresa: 
 

 Definiția, importanța unui plan de afaceri și când să îl faceți  
 

 Factorii critici ai succesului 

 Formalizarea ideilor, a viziunii strategice. 

 Planificarea scenariului și foaia de parcurs a proiectului 

 Arhitectura financiară a planului de afaceri și rentabilitatea unui plan de afaceri  

 Validați fiabilitatea și coerența planului său de afaceri pentru a-l apăra mai bine 
 
3. Legal 

O întreprindere socială trebuie să aibă o persoană juridică. Cursanții trebuie să se gândească la 
statutul juridic al companiei dvs. Acest pas este, de asemenea, de o mare importanță în înființarea 
afacerii dvs. Într-adevăr, persoanele juridice din unele țări sunt confuze, dar implică o ser ie de 
consecințe practice: formalități de înființare, flexibilitate în gestionarea cotidiană a companiei, 
regimuri fiscale și de securitate socială, salariu, dividende etc. Deci, alegerea o formă potrivită 
pentru întreprinderea dvs. socială o poate ajuta să crească și să profite de avantajele oferite 
diferitelor identități juridice. Această parte se va adresa:  
 

 Explicația tuturor entităților juridice posibile pentru a defini ce este cel mai bun pentru 
cursanți în ceea ce privește propriul proiect 

 Procesul administrativ de înființare a unei întreprinderi în mod legal 
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 Sarcina fiscală și administrativă de zi cu zi  

 Cunoștințele de bază despre gestionarea zilnică a unei persoane juridice  

 o Regulile și regulamentul care se aplică unei întreprinderi sociale  
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