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MODULUL 9: Generarea ideilor de afaceri  

(Structura programului de formare al modulul) 

 

1. Introducere 

Dacă vă chinuiți să găsiți un răspuns la întrebarea „Cum ajung la o idee bună să încep o afacere ... și cât de 

important acest lucru?, acest modul vă va ajuta să înțelegeți, într-un mod structurat, procesul creativ de 

generare a ideii de afaceri. Noile idei de afaceri nu numai că vă ajută să dezvoltați afacerea, ci vă ajută și să o 

faceți mai durabilă și suste. Acest modul este perfect dacă doriți să înțelegeți procesul de generare a ideilor 

de afaceri. Veți ști ce și cum să faceți în timpul proiectelor de consultanță strategică dedicate creării de noi 

afaceri. 

2. Programul de formare  

Program de formare pentru Modulul 9 „Generarea ideilor de afaceri” 

 

Prezentarea generală a modulului 

Ca și în cazul afacerilor „clasice”, afacerile sociale pot utiliza procesul de „generare a ideilor de afaceri” 

pentru a afla ce funcționează pentru ele. Acest modul explorează ce este generarea de idei și examinează 

procesele și tehnici ce pot fi utilizate. 

Generarea de idei de afaceri este procesul creativ sau demersul pe care un antreprenor, antreprenor social 

în cazul nostru, pentru a găsi soluții provocărilor cărora trebuie să le facă față. Este un proces sistematic de 

generare a ideilor, de dezvoltare varintelor de idei și de identificare a ideilor bune care indică afaceri cu 

potențial de dezvolare. Aceasta implică o varietate de idei analizate într-un grup de discuție, selectarea celei 

sau celor mai bune idei, elaborarea planului de implementare a ideii și apoi punerea acesteia în practică. 

Timp recomandat Aproximativ 8 ore  

Metoda de formare  Formare auto-direcționată/Studiu individual   

Organizația consultant  AUR – Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse 
Umane, e-mail: org.aur@gmail.com  
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Adnotări  

Pe parcursul procesului de formare din cadrul modulului 9: „Generarea ideilor de afaceri”, cursanții vor 

dobândi cunoștințe despre generarea ideilor de afaceri sociale în termeni de concepte, procese, metode și 

tehnici. 

Modulul conține 3 secțiuni cu tematicile aferente: 

- Lucruri de știut: Concepte principale (Secțiunea 1: Ce ar trebui să știm despre generarea ideilor de 

afaceri? Definiție și semnificație) 

- Lucruri de făcut: Procesul (Secțiunea 2: Ideea: Procesul de Generarea de idei de afaceri) 

- Lucruri de utilizat: Instrumente și tehnici (Secțiunea 3: Recomandări, instrumente și tehnici pentru 

generarea de idei) 

Fiecare secțiune contribuie la atingerea obiectivelor modulului în termeni de cunoștințe, abilități și 

competențe. Accentul este pus pe cele 4 etape ale procesului de generare a ideilor de afaceri care 

corespund câte unui set de abilități specifice: 

Recunoașterea oportunității: 

- Abilitatea de a identifica potențiale surse de idei de afaceri sociale 

- Abilitatea de a determina posibile resurse pentru implementarea ideii de afacere socială  

Generarea de idei 

- Abilitatea de a utiliza diferite tehnici pentru generarea de idei de afaceri sociale  

- Abilitatea de a efectua o proiectare adecvată a ideilor 

Selectarea și evaluarea ideilor: 

- Abilitatea de a evalua eforturile de implementare a unei idei de afaceri sociale 

- Abilitatea de a evalua capacitatea necesară pentru implementarea ideii de afaceri sociale 

Comunicare ideii: 

- Abilitatea de identifica o afacere socială viabilă din mai multe idei de afaceri sociale 

- Abilitatea de a clasifica și selecta ideile de afaceri sociale 
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3. Obiective ale formării auto-direcționate/studiului individual 

Obiectivele care vor fi atinse în urma parcurgerii modulului „Generarea ideilor de afaceri” sunt: 

- Dobândirea de cunoștințe privind procesul de generare a ideilor de afaceri: definiție, pași, tehnici 

pentru generarea ideilor; 

- Dezvoltarea abilităților pentru identificarea problemelor de abordat, a oportunităților de luat și a 

soluțiilor de implementat; 

- Dezvoltarea competențelor pentru a dezvolta o idee viabilă de afacere sociale  

 

4. Ce trebuie știut în prealabil?  

Formarea în antreprenoriat social bazată pe sutdiu individual este ghidată în principal de motivația 

personală a cursanților. 

Cursanții trebuie 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); 

- competența digitală, care include utilizarea încrezătoare și critică a tehnologiilor societății 

informaționale și a abilităților de bază ale tehnologiilor informației și comunicării; 

- abilitatea de învățare independentă, care este legată de capacitatea de a urmări și organiza propria 

învățare individuală, în conformitate cu propriile nevoi și conștientizarea metodelor și oportunităților. 

Pentru a putea finaliza acest modul, participantul este important să aibă cunoștințe de bază despre: 

- dezvoltarea comunitară locală 

- tehnicile de dezvoltare a creativității 

- cerințele tehnice ale produselor și / sau serviciilor testate 

- procesul de evaluare bazat pe criterii obiective 

- mediul de afaceri 

- nevoia socială care trebuie abordată. 
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5. Rezultatele învățării 

La sfârșitul modulului „Generarea ideilor de afaceri” participanții: 

Vor fi dobândit cunoștințe de bază despre: 

- procesul de generare a ideilor de afaceri 

- instrumente pentru generarea de idei 

Vor fi dezvoltat abilități utile în dezvoltarea lor profesională, și anume: 

- evaluarea problemelor (sociale și de mediu) care trebuie abordate pentru a răspunde nevoilor 

comunității locale (abilitatea de a identifica potențiale potențiale de idei sociale); 

- evaluarea oportunităților care trebuie valorificate (abilitatea de a determina posibilele resurse pentru 

implementarea ideii de afacere socială) 

- evaluarea soluției de implementat, atât din punctul de vedere al eforturilor (abilitatea de a evalua 

eforturile de implementare a unei idei de afacere socială), cât și a capacităților necesare (abilitatea de a 

evalua capacitatea necesară pentru implementarea ideii de afacere socială). 

De asemenea, vor putea: 

- să folosească diferite tehnici pentru generarea de idei de afaceri sociale; 

- să identifice o afacere socială viabilă din mai multe idei de afaceri sociale; 

- să proiecteze idei sociale de afaceri adecvate; 

- să claseze și să selecteze ideile de afaceri sociale. 

Competențe ca rezultate așteptate ale învățării. La sfârșitul acestui modul, cursanții vor putea: 

- Identifica problemele sociale în urma consultării membrilor comunității; 

- Identifica oportunitățile pieței, răspunzând nevoilor sociale și concentrându-se pe probleme reale; 

- Descrie ideea de afaceri în funcție de nevoile sociale identificate anterior și în funcție de oportunitățile 

identificate în strânsă corelație cu natura specifică a comunității; 

- Dezbate ideile de afaceri în urma consultării membrilor implicați în comunitate; 

- Selectarea ideii de afacere socială cu respectarea criteriilor de selecție, astfel încât să poată contribui la 

rezolvarea unora dintre nevoile sociale identificate. 
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6. Conținutul modulului 

Generarea de idei de afaceri 

1. Ce ar trebui să știm despre generarea ideilor de afaceri? Definiție și semnificație 

1.1 Definiție: Procesul de creare, dezvoltare și comunicare a ideilor care sunt abstracte, concrete sau 

vizuale. Procesul include formularea ideii, inovarea conceptului, dezvoltarea procesului și aducerea 

conceptului la realitate. Generarea de idei (ideație) reprezintă procesul creativ de generare, dezvoltare 

și comunicare a ideilor noi, în timp ce o idee este înțeleasă ca un element de bază al gândirii care poate 

fi vizual, concret sau abstract. 

1.2 Dimensiuni: Generarea ideilor de afaceri implică două dimensiuni: creativitate (formularea de inovații 

de produse noi) și logică (planificare formală a afacerii); 

1.3 Caracteristici. O idee viabilă de afaceri trebuie să fie: orientată spre piață (rezolvarea de probleme, este 

orientată către client nu depinde de produs); fezabilă (este atractivă pentru că există o cerere, este 

realizabilă pentru că se poate face, este durabilă pentru că durează, creează valoare pentru că merită 

ceva, este sigură și este accesibilă pentru publicul țintă); unică (pentru că se diferențiază de ale produse 

prin aceea că este mai rapidă, mai bună și mai ieftină); finanțabilă (se bazează pe un flux de venituri, 

presupune un risc gestionabil și este inovatoare, este durabilă și poate fi extinsă/ replicabilă, are un 

potențial de creștere, este conștientă de barierele de intrare pe piață și are un proces de producție); 

inovatoare (poate fi identificată într-un context inovativ: invenție, extensie, duplicare, sinteză); are o 

proprietate intelectuală (protejată prin drepturi de autor, mărci comerciale, brevete și secrete 

comerciale); 

1.4 Inovaţie: Inovația este procesul de a aduce cele mai bune idei la realitate, care declanșează apariția unei 

idei creative, care generează o serie de evenimente inovatoare. Inovația este crearea de noi valori. 

Inovația este procesul care transformă ideile noi în valoare nouă - transformând o idee în valoare. Nu 

poți inova fără creativitate. Inovația este procesul care combină ideile și cunoștințele într-o nouă 

valoare. Fără inovație, o afacere și ceea ce oferă aceasta devin rapid învechite. Antreprenorii sunt 

„visătorii”, care își asumă responsabilitatea pentru crearea inovației. Prezența inovației este cea care 

distinge antreprenorul de ceilalți. Inovarea trebuie, prin urmare, să crească competitivitatea prin 

eforturi care vizează întinerirea, reînnoirea și redefinirea organizațiilor, a piețelor sau industriilor 

acestora. 

Este util să se facă diferența dintre invenție și inovație. Invenția are legătură cu crearea unui nou 
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produs, proces, aplicație etc. care se poate traduce sau nu prin rezolvarea unei probleme aparente sau 

potențiale. În timp ce inovația are legătură cu aplicarea unei abordări existente sau creative în 

abordarea unei probleme. Astfel, inteligența artificială este mai mult o invenție, dar aplicația acesteia 

de către Uber pentru calculul ETA (timpul necesar pentru a ajunge la destinație) sau Google Maps în 

estimarea vitezei de trafic este mai mult inovație. 

2 Ideația: Procesul de generare a de idei de afaceri 

2.1 Recunoașterea oportunității. Antreprenorii sunt agenți esențiali ai inovației și ai progresului. În lumea 

afacerilor, aceștia acționează ca motoare de creștere, valorificând oportunitățile și inovația pentru a 

alimenta progresul economic. Pe de altă parte, antreprenorii sociali sunt indivizi care recunosc o 

problemă socială și utilizează principiile antreprenoriale pentru a organiza, crea și gestiona o afacere 

pentru a face schimbări sociale. Antreprenorii sociali sunt persoane cu soluții inovatoare la cele mai 

presante și descurajante probleme sociale ale societății. Sunt ambițioși și persistenți, abordând 

probleme sociale majore și oferind idei noi pentru schimbare la scară largă. Sunt sensibili la nevoile 

sociale și în procesul de identificare a acestora, antreprenorul social consultă membrii comunității, 

respectând principiile egalității de șanse și incluziunii sociale. Principalele probleme vizate sunt:  

- Clarificarea problemei: Ce știm? Ce nu știm? Ce informații sunt necesare pentru a ajuta la rezolvarea 

problemei? 

- Definirea problemei: Care sunt nevoile noastre? 

- Analiza câmpului de forțe: Utilizați acest instrument pentru a lua decizii. 

- Enunțarea problemei: Putem dezvolta o propoziție care definește problema? 

- Soluții adiacente: Cine altcineva a rezolvat această problemă sau o astfel de problemă? Ce alte sisteme 

încearcă să rezolve problema noastră? Ce alte sisteme pot furniza susse de inspirație din punct de 

vedere al designului sau funcționalității lor? 

Prin urmare, oportunitățile sunt identificate ca răspuns la nevoile sociale și cu accent pe probleme 

reale, se bazează pe date concrete (exemplu, cercetare de piață) și se bazează pe analize preliminare 

(exemplu, analiză SWOT). 

2.2 Generarea de idei. Mai simplu spus, este procesul care necesită găsirea de soluții noi pentru probleme 

practice în toate domeniile vieții și muncii. Dar cum se poate îmbunătăți generarea de idei? Există vreo 

modalitate sau tactică de consolidarea a capacității de rezolvare a problemelor? Răspunsul simplu este: 

Da, există. Ideile de afaceri sunt conturate în funcție de nevoile sociale identificate anterior și de 

oportunitățile identificate în strânsă corelație cu specificul (natura) comunității. O idee creativă este 
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doar începutul procesului de dezvoltare. Înainte ca un concept serios să se remarce din multitudinea de 

idei noi, acestea sunt testate, evaluate, optimizate, dezvoltate în continuare și verificate pentru 

fezabilitatea lor. Scopul generării de idei structurate este un concept fezabil, de exemplu pentru 

îmbunătățirea proceselor, produselor noi și a modelelor de afaceri inovatoare. 

2.3 Selectarea și evaluarea ideilor: Alegerea celor mai bune idei începe cu mult înainte de începerea 

procesului de ideație. Este esențial să existe criterii clare care să permită evaluarea ideilor, cine ar fi 

responsabil de evaluarea acestorar și modul în care ideile de top ar fi date echipelor de analiză stabilite 

pentru evaluare sau execuție ulterioară. Un proces adecvat de selecție începe cu utilizarea etichetelor 

sau categoriilor pentru a aranja ideile în clustere semnificative. Ideile de afaceri sunt dezbătute de 

membrii comunității consultați în acest sens, utilizând criterii măsurabile și obiective; în medii diferite, 

cu spirit analitic și raționament și discernământ logic, într-un context cât mai apropiat de condițiile 

reale. 

2.4 Comunicarea ideilor: Succesul implementării depinde de capacitatea unei organizații de a alege ideile 

de top și de a lua măsuri pe baza acestora. Depinde, de asemenea, dacă organizația s are la dispoziție 

fluxuri de lucru adecvate, astfel încât grupurile potrivite să ia parte la momentul potrivit în cei trei pași 

ai procesului de generare al ideilor.  

3 Sfaturi, instrumente și tehnici pentru generarea de idei 

3.1 Probleme de soluționat: 

Problema: Deși acest lucru pare evident, cu cât sunteți mai capabil să vă descrieți problema actuală sau 

percepută, cu atât aveți mai multe șanse de a genera idei utile. Înainte de a începe, încercați să adunați 

cât mai multe informații despre problemă pentru a ajunge la miezul acesteia. Identificați ceea ce știți 

deja despre aceasta și ce informații sunt încă necesare: 

- De ce este importantă?  

- Care este scară? 

- Care sunt factorii determinanți? 

- Care sunt cauzele fundamentale? 

Soluţie: 

- Cine sunt beneficiarii sau clienții? 

- Cum veți răspunde nevoilor acestora? 

- Cum arată în mod specific programul dvs.? 
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- Ce structură inițială de management și conducere veți pune în aplicare pentru implementarea 

strategiei? 

- Ce parteneriate sau colaborări ar fi esențiale sau utile? 

- Ce criterii considerați în pentru a deveni o organizație nonprofit? Dar pentru una cu scop lucrativ? 

- Pe ce premisă (experiență/cunoștințe) ți-ai fundamentat soluția?  

- Cu cine și cum ți-ai testat viziunea? 

Oportunitate. Antreprenorii de succes recunosc o oportunitate în timp ce aceasta încă prinde contur. 

Dacă ideea a apărut prea târziu (piața este saturată) sau prea devreme (piața nu este pregătită), cu 

siguranță, nu este o idee bună. 

- De ce este realizabilă?  

- Ce alte abordări au fost încercate și care sunt rezultatele lor?  

- Cum ar arăta lumea (viziunea ta) dacă ai rezolva-o? 

3.2 Tehnici creative. Până acum câțiva ani, ideile noi au fost dezvoltate în principal cu ajutorul tehnicilor 

creative în „ateliere de idei” și „ateliere de inovare”. Datorită utilizării în creștere a software-ului de 

gestionare a ideilor și a software-ului de management al inovației în companii, ideile noi sunt din ce în 

ce mai dezvoltate online. 

Cum este susținută ideea de succes de către tehnicile creative? Ce tehnică creativă este cea mai 

potrivită pentru generarea ideilor? Această întrebare se bazează pe o neînțelegere. Dă impresia că 

creativitatea poate fi câștigată prin utilizarea tehnicilor. Dar există un fapt care este ignorat de mulți: 

tehnicile creative sunt doar un ajutor pentru gândire. Tehnicile creative ajută la crearea unui cadru 

pentru idei. Acestea susțin antreprenorii în recombinarea diferitelor părți ale cunoștințelor lor în 

procesul de ideatie. 

O tehnică creativă poate fi imaginată ca un program de computer care continuă să recombine fișiere pe 

un hard disk în moduri noi și diferite. Programul, oricât de minunat ar fi, este complet inutil dacă nu 

există conținut pe hard disk. Bazele ideii nu sunt tehnicile creative. Bazele sunt în mintea ta. Imaginați-

vă tot ce știți, toate experiențele de viață, toate lucrurile pe care le-ați văzut, toate greșelile pe care le-

ați făcut, ca o colecție de piese dinr-un puzzle. Tehnicile creative ajută la recombinarea pieselor puzzle-

ului vieții tale pentru o idee reușită. 

Există tehnici utile care ar merită să fie încercate, ca o alternativă pentru gândirea convențională. 

Deoarece veți avea nevoie de idei diferite, este bine să aveți în vedere câteva tehnici pentru a le genera. 
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Majoritatea acestor metode de ideație pot fi utilizate pentru o brainstorming mai eficientă, dar și 

pentru alte tipuri de idei: 

- Provocarea ideilor (Idea Challenge) 

- Tehnica SCAMPER 

- Gândirea opusă (Opposite Thinking) 

- Carti Brainstorm (Brainstorm Cards) 

- Analogia (Analogy Thinking) 

- Proiectarea gândirii (Design Thinking) 

- 6 pălării 

- Metoda 5W + H (Cine, Ce, Unde, Când, De ce și Cum?) 

- Ascultarea socială (Social Listening) 

- Brainstorming 

- Joc de rol 

- Instrumente online 

- Cartografierea minții (Mind Mapping) 

- Gândiți în sens invers (Think In Reverse) 

- Focus grup 

- Brainwriting 

- Brainstorming inversat (Reverse Brainstorming) 

- Analiza inventarului problemelor 

- Metoda Listei (Check-List method) 

- Gândește la scară mare! (Dream Big Approach) 

 

... și mai sunt multe altele! 
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