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Dragi cititori, 
 
Acest Cadru al Competențelor Antreprenoriale a fost dezvoltat de un consorțiu experimentat 
de ONG-uri și de câțiva experți - facilitatori, formatori și lucrători de tineret care au experiență 
la nivel local în domeniul antreprenoriatului în rândul tinerilor. Proiectul "Next Generation of 
Entrepreneurship" are ca obiectiv principal stimularea spiritului antreprenorial și a atitudinii 
antreprenoriale în rândul tinerilor. Astfel, primul pas în acest sens este de a analiza ce 
înseamnă acest concept și cum este încurajat la nivel mondial. Înainte de a schița abordarea 
metodologică pedagogică a curriculumului antreprenorial (PR2), este necesar să se precizeze 
mai exact ce abilități și competențe ar trebui să facă parte din acest curriculum. În acest sens, 
Cadrul Competențelor Antreprenoriale (PR1) va răspunde acestei nevoi, specificând ce 
competențe ar trebui promovate pentru a încuraja spiritul antreprenorial în rândul tinerilor 
adolescenți. 
 
Primul capitol este dedicat unei scurte introduceri la noțiunea de antreprenoriat prin 
intermediul a 7 definiții ale acestui fenomen multidimensional. De asemenea, acesta 
abordează caracteristicile persoanelor întreprinzătoare și principiile antreprenoriatului. În 
continuare, capitolul prezintă conceptul de antreprenoriat în rândul tinerilor, considerat drept 
un catalizator pentru crearea de locuri de muncă. 
 
În al doilea capitol veți obține mai multe cunoștințe despre conceptul de competențe 
antreprenoriale și despre principalele sale categorii. Următoarea parte a celui de-al doilea 
capitol este axată pe analiza a 6 teorii antreprenoriale: (1) Teoria economică a 
antreprenoriatului; (2) Teoria psihologică a antreprenoriatului; (3) Teoria sociologică a 
antreprenoriatului; (4) Teoria antropologică a antreprenoriatului; (5) Teoria 
antreprenoriatului bazată pe oportunități; (6) Teoria antreprenoriatului bazată pe resurse.  
 
Al treilea capitol prezintă o analiză a programelor de antreprenoriat selectate și clasificarea 
diferitelor metode, cum ar fi: programe școlare, simulări, concursuri, activități 
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extracurriculare, ateliere de lucru, tabere de vară și vizite de studiu care pot sprijini dezvoltarea 
competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor.  
 
Principala problemă dezvoltată în cel de-al patrulea capitol este identificarea competențelor 
îmbunătățită prin metodele și programele prezentate în cel de-al treilea capitol. Prin analiza 
următoarelor programe și metode, precum: programe școlare, simulări, concursuri, activități 
extracurriculare, ateliere de lucru, tabere de vară și vizite de studiu, am prezentat ce fel de 
competențe și cunoștințe antreprenoriale pot fi dezvoltate de către tineri.  
 
Capitolul cinci prezintă rolul TIC în antreprenoriat, și explorează tehnologiile digitale utilizate 
pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale. Prima parte a capitolului se concentrează 
asupra importanței TIC pentru tinerii antreprenori și pentru afacerile lor. Apoi, conceptul de 
TIC este prezentat ca un instrument de îmbunătățire a competențelor antreprenoriale ale 
tinerilor. În cele din urmă, cea de-a patra secțiune a celui de-al cincilea capitol include 
descrierea tehnologiilor digitale utilizate pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale, 
cum ar fi: codarea, wireframing-ul, cloud-ul, big data, contabilitatea și evidența online, 
imprimarea 3D, dezvoltarea android și iOS, comunicarea, social media și optimizarea pentru 
motoarele de căutare (SEO). 
 
Ultimul capitol al Cadrului Competențelor Antreprenoriale include concluzia și 
recomandările de utilizare pentru metodologia educațională Next Generation of 
Entrepreneurs.  
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I. Introducere la antreprenoriat 
 
Antreprenoriatul este un fenomen multidimensional care apare în diferite domenii ale vieții, 
cum ar fi educația, munca, activitatea socială și politica. Este dificil să se ofere o singură 
definiție a noțiunii de antreprenoriat. Cu toate acestea, antreprenoriatul este cel mai adesea 
asociat cu aspecte economice și cu atitudinea de viață. 
 
Antreprenoriatul este: 

• procesul de creare și construire a ceva nou, în special a unei noi întreprinderi. Procesul 
de construcție pune accentul pe capacitatea de a utiliza ideile, oportunitățile și 
asumarea riscurilor (incertitudine). 

• un set de trăsături și atitudini care descriu un anumit comportament uman. 
Antreprenoriatul se caracterizează prin: dinamism, activitate, tendința de a-și asuma 
riscuri, capacitatea de a se adapta la condiții în schimbare, percepția oportunităților și 
utilizarea lor, inovație. 

 
Conform comunicării Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor, "Punerea în aplicare a programului comunitar de la 
Lisabona: Promovarea spiritului antreprenorial prin educație și învățare'': ''Spiritul 
antreprenorial se referă la capacitatea unui individ de a transforma ideile în acțiuni. Acesta 
include creativitatea, inovarea și asumarea de riscuri, precum și capacitatea de a planifica și 
de a gestiona proiecte în vederea atingerii obiectivelor. Acest lucru îi sprijină pe toți în viața 
de zi cu zi, acasă și în societate, îi face pe angajați să fie mai conștienți de contextul muncii lor 
și mai capabili să profite de oportunități și oferă o bază pentru antreprenorii care înființează 
o activitate socială sau comercială''1. 
 
 
Merită știut că noțiunea de "antreprenoriat" a apărut la răscrucea dintre secolele XVIII și XIX 
și a fost legată de revoluția industrială și de capitalism. Antreprenoriatul a fost prezentat în 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0033&from=EN  
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lucrările reprezentanților gândirii economice liberale și sociale. Precursorii acestui domeniu 
au fost: A.Smith, J.B Say și J. Schumpeter. 
 
În literatura științifică, noțiunea de antreprenoriat a fost introdusă de Say, care a identificat 
antreprenorii ca fiind promotori ai dezvoltării economice, subliniind rolul lor ca fiind unul 
dintre factorii colectivi ai producției, care alocă resurse de la cele mai puține către domenii 
mai productive.  
 
Cu toate acestea, una dintre cele mai populare definiții ale antreprenoriatului este cea 
propusă de Drucker (consultant în management, educator și autor austriaco-american, ale 
cărui scrieri au contribuit la fundamentele filosofice și practice ale corporației moderne de 
afaceri): „Antreprenoriatul este definit ca fiind actul de a începe și de a conduce propria 
afacere sau o tendință de a fi creativ și de a dori să lucreze pentru sine în propriile 
întreprinderi. Un exemplu de antreprenoriat este o persoană care își conduce propria 
afacere''.2 
 
 
Printre trăsăturile persoanelor întreprinzătoare se numără:  

• creativitatea 
• responsabilitatea  
• curajul  
• independența 
• auto-disciplina 
• conștientizarea obiectivelor 
• caracterul inovator 
• abilități interpersonale 
• competențe practice legate de inițierea unei activități comerciale 
• buna organizare a muncii 
• dorința de a învăța 
• perseverența 
• creativitatea și flexibilitatea 
• capacitatea de a comunica cu ceilalți și de a rezolva eventualele conflicte 
• ambiția 
• activitatea 
• hărnicia 
• capacitatea de a-și asuma riscuri 
• abilități de cooperare 
• reziliență psihologică 
• abilități de conducere 

 

2 https://www.frankslide.com/what-is-entrepreneurship-according-to-peter-drucker/  
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Forța motrice a antreprenoriatului este reprezentată de nevoile nesatisfăcute ale oamenilor. 
Astfel, oamenii care sunt conștienți de propriile nevoi și de nevoile celorlalți încep să devină 
antreprenori. Este necesar doar să se creeze condițiile adecvate pentru ca aceștia să se apuce 
de activitatea de afaceri. Persoana întreprinzătoare este pregătită să ia inițiativa, să înceapă 
o nouă activitate și trebuie să fie conștientă de asumarea riscului potențial. Trebuie subliniat 
faptul că spiritul antreprenorial este legat de capacitatea de a face față situațiilor dificile. În 
plus, creativitatea este indisolubil legată de spiritul antreprenorial. O persoană creativă are 
capacitatea de a gândi ''în afara cutiei”, analizând dacă o anumită problemă poate fi rezolvată 
într-un mod diferit. Creativitatea este o abilitate indispensabilă pentru a dezvolta potențialul 
întreprinderii. 
 
Principiile antreprenoriatului: 

• adaptarea strategiei operaționale la oportunitățile care apar și absența limitării doar 
la resursele disponibile la un moment dat; 

• conștientizarea oportunităților, luarea de măsuri rapide pentru a profita din plin de 
oportunitate; 

• utilizarea eficientă a resurselor disponibile; 
• controlul resurselor și utilizarea rațională a acestora; 
• o bună comunicare în cadrul echipei care îndeplinește sarcinile; 
• sistem motivațional și echitabil de salarizare a angajaților. 

 
În concluzie, antreprenoriatul poate fi definit într-o mare varietate de moduri, de exemplu ca: 
set de trăsături, predispoziție, atitudine, talent, inițiativă economică, etc. Este ceva mai mult 
decât doar înființarea și conducerea propriei afaceri. Antreprenoriatul este, printre altele, 
capacitatea de a valorifica la maximum potențialul șanselor emergente, ceea ce, ca urmare, 
necesită un mod special de gândire și de acțiune, toate aceste aspecte trebuind să fie învățate 
și deținute de individ. 
 
 

II. Antreprenoriatul în rândul tinerilor, un catalizator pentru crearea de locuri de 
muncă. 

 
După cum știm deja, antreprenoriatul poate lua multe forme și definiții, însă antreprenoriatul 
în rândul tinerilor este un tip specific de antreprenoriat. Potrivit lui Francis Chigunta de la 
Universitatea din Oxford: "antreprenoriatul în rândul tinerilor este aplicarea practică a 
calităților antreprenoriale, cum ar fi inițiativa, inovarea, creativitatea și asumarea de riscuri, în 
mediul de lucru (fie în cadrul unei activități independente, fie în cadrul unor mici întreprinderi 
nou înființate), utilizând competențele adecvate necesare pentru a reuși în acel mediu și în 
cultura respectivă "3. 

 

3 https://timreview.ca/article/394 
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Din nefericire, pandemia Covid-19 și războiul actual din Ucraina au făcut ca tinerii să fie cei 
mai afectați pe piața muncii, în special cei care abia intră pe această piață. În UE-27, 1,1 
milioane de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani și alte 1,02 milioane de tineri cu 
vârste cuprinse între 25 și 29 de ani și-au pierdut locul de muncă între al patrulea trimestru 
din 2019 și primul trimestru din 2021.4 Această problemă îi afectează și pe tinerii din țările 
noastre partenere: Estonia, Spania, Italia, Austria și România. Criza globală cauzată de 
pandemia Covid-19 va avea o influență pe termen lung asupra vieții profesionale a tinerilor 
înainte de vârsta de 25 de ani. Această situație a determinat Organizația Internațională a 
Muncii să numească acest grup demografic "Generația Lockdown".  
 
Comisia Europeană prin intermediul Comunicării Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor și Comitetul Social și 
Comitetul Regiunilor ''Sprijin pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor: O punte 
către locuri de muncă pentru următoarea generație'' afirmă că activitatea de ajutorare a 
tinerilor reprezintă o prioritate. Obiectivul Comisiei este ''consolidarea educației și formării, 
promovarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, asigurarea unor condiții de muncă 
echitabile și îmbunătățirea accesului la protecția socială pentru toți, deoarece tinerii 
reprezintă generația următoare și merită toate oportunitățile de a-și dezvolta întregul 
potențial pentru a modela viitorul continentului nostru''. 
 
Potrivit președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: "Niciun stat membru nu ar 
trebui să fie nevoit să aleagă între a răspunde la criză sau a investi în oamenii noștri. Prin 
urmare, Next Generation EU sporește [...] sprijinul pentru ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor. Se asigură că oamenii obțin competențele, formarea și educația de care au nevoie 
pentru a se adapta la această lume în schimbare rapidă. "5 
 
În ciuda crizei economice globale cauzate de pandemia Covid-19 și a războiului în curs de 
desfășurare din Ucraina, dezvoltarea antreprenoriatului în rândul tinerilor este încă o măsură 
eficientă pentru a crește nivelul de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor. Aici, rolul 
crucial îl joacă inițiativele prezentate de Comisia Europeană, comunicarea ''Sprijinirea ocupării 
forței de muncă în rândul tinerilor: O punte către locuri de muncă pentru următoarea 
generație'', care reprezintă transformări digitale și ecologice ale Uniunii Europene, care sunt 
înrădăcinate în ADN-ul politicilor noastre de ocupare a forței de muncă pentru tineri. Acestea 
pun în aplicare Pilonul european al drepturilor sociale și sprijină Noua strategie industrială. 
Mai mult, celelalte propuneri ale Comisiei, cum ar fi Agenda europeană a competențelor 

 
 

4 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662942/IPOL_STU(2021)662942_EN.pdf  

5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0276&from=PL  
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pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență, permit stimularea ocupării forței 
de muncă în rândul tinerilor. 
 
Aspectul cheie pentru a sprijini antreprenoriatul în rândul tinerilor este o infrastructură 
extinsă care să asigure transferul de cunoștințe și abilități necesare pentru a începe o afacere, 
să le permită tinerilor să aibă acces la servicii profesionale (marketing, comercializarea 
inovațiilor, transfer tehnologic, facilitarea accesului la surse de finanțare, oferirea de asistență 
în stabilirea contactelor de afaceri etc.). 
 
În plus, infrastructura care sprijină antreprenoriatul în rândul tinerilor poate fi reprezentată 
nu numai de o anumită țară, ci și de organizații publice și comerciale, cum ar fi: centre de 
afaceri, incubatoare de antreprenoriat, fonduri care sprijină antreprenoriatul. 
 
Cele mai frecvente forme de sprijinire a antreprenoriatului în rândul tinerilor din alte țări sunt: 
cercurile de afaceri studențești, campusurile de afaceri care predau dezvoltarea și 
implementarea practică a ideilor de afaceri și incubatoarele de afaceri care simplifică 
implementarea proiectelor de afaceri de către tinerii antreprenori fără experiență, oferindu-
le spații de birouri și alte beneficii. 
 
În special, voluntariatul poate duce, de asemenea, la antreprenoriatul tinerilor și la crearea 
ulterioară de locuri de muncă. În mod specific, acesta nu este legat doar de ajutorul acordat 
altor persoane, ci contribuie și la dezvoltarea personală a individului. Activitățile de voluntariat 
oferă posibilitatea de a dezvolta abilități personale precum independența, creativitatea, 
gestionarea timpului și rezistența la stres. Mai mult, voluntariatul nu numai că oferă acces la 
grupuri civice și rețele sociale, ci îi pune pe tineri în legătură cu resursele și informațiile de care 
au nevoie pentru a deveni antreprenori. 
 

III. Concluzie 
 
În prezent, tânăra generație trebuie să facă față noilor provocări; criza economică globală 
cauzată de pandemia Covid-19 și războiul în curs de desfășurare din Ucraina sunt doar câteva 
dintre ele. Dincolo de oportunitățile de ocupare a forței de muncă și de instrumentele UE (de 
exemplu, Pilonul european al drepturilor sociale, Noua strategie industrială sau Agenda 
europeană privind competențele) pentru a sprijini antreprenoriatul în rândul tinerilor ca 
răspuns la aceste dificultăți, competențele moderne sunt esențiale pentru ca tinerii să se 
implice în activități civice și să își mențină bunăstarea mentală. În același timp, tinerii au 
potențialul de a impulsiona schimbările sociale și economice. Energia lor creativă și pasiunea 
pentru inovații sunt resurse valoroase pentru întreaga Europa. 
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1. Competențe antreprenoriale 
 
Competențele antreprenoriale reprezintă o gamă largă de seturi de competențe esențiale 
pentru înființarea și gestionarea unei afaceri, dar și pentru creșterea succesului 
antreprenorial.  
 
Aceste seturi de competențe sunt definite pe baza diferiților factori identificați ca fiind cruciali 
pentru crearea unui mediu antreprenorial de succes și productiv în diferite domenii de 
activitate. Aceste competențe pot fi împărțite în patru mari categorii: 

• Caracteristici personale 
• Competențe interpersonale 
• Abilități de gândire critică și creativă 
• Competențe și cunoștințe practice 

 
Pe lângă competențele și cunoștințele practice evidente în domeniul antreprenoriatului și al 
dezvoltării/managementului afacerilor, există seturi de competențe foarte specifice care 
disting un antreprenor și care sunt esențiale pentru succes și stabilitate. Deoarece există 
numeroase competențe care pot fi încorporate în categoriile menționate mai sus, este necesar 
să le filtrăm pe cele mai importante și, de asemenea, să le clasificăm pentru a asigura o imagine 
de ansamblu și o analiză mai clară. 
 
Prin urmare, potrivit lui E. Chell (2013, p.12), pot fi identificate patru categorii principale de 
competențe antreprenoriale: 

• Identificarea/crearea ideilor 
• Capitalizarea ideilor 
• Trăsături/comportamente 
• Competențe manageriale/de conducere 

 
Această clasificare permite o detectare mai eficientă a celor mai relevante și specifice seturi 
de competențe antreprenoriale necesare pentru a fi recunoscute și/sau dezvoltate de către 
un antreprenor. 
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2. Teorii antreprenoriale 
 
Teoriile antreprenoriatului oferă o mai bună înțelegere a comportamentului antreprenorial 
manifestat de diferite tipuri de antreprenori. Acestea permit o mai bună înțelegere a 
motivelor pentru care spiritul antreprenorial este necesar, dar și a motivelor pentru care unele 
persoane sunt mai întreprinzătoare decât altele. Teoriile prezintă diferite abordări și percepții 
ale antreprenorilor și își au rădăcinile în economie, psihologie, sociologie, antropologie, și 
management. 
 
Acest raport examinează șase teorii ale antreprenoriatului. Acestea sunt: (1) Teoria 
economică a antreprenoriatului, (2) Teoria psihologică a antreprenoriatului (3) Teoria 
sociologică a antreprenoriatului, (4) Teoria antropologică a antreprenoriatului, (5) Teoria 
antreprenoriatului bazat pe oportunități și (6) Teoria antreprenoriatului bazat pe resurse. 
 

2.1 Teorii ale antreprenoriatului economic 
 
Teoria antreprenoriatului economic are rădăcini adânci în teoriile clasice și neoclasice ale 
economiei și în procesul austriac de piață (AMP). Aceste teorii explorează factorii economici 
care sporesc comportamentul antreprenorial. (Simpeh, 2011). 
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2. Entrepreneurial theories 
 
Entrepreneurship theories offer better understanding of entrepreneurship behaviour 
exhibited by different (types of) entrepreneurs. It enables a better insight into why 
entrepreneurship is necessary but also why some people are more entrepreneurial                    
than others. The theories showcase various approaches and perceptions held by 
entrepreneurs, and they have their roots in economics, psychology, sociology, anthropology, 
and management. 
 
This report examines six entrepreneurship theories. These are: (1) Economic 
entrepreneurship theory,  (2)  Psychological  entrepreneurship  theory  (3)  Sociological 
entrepreneurship  theory,  (4)  Anthropological  entrepreneurship  theory  (5)  Opportunity-
Based entrepreneurship theory, and (6) Resource-Based entrepreneurship theory. 
 

2.1  Economic Entrepreneuship Theories 
The economic entrepreneurship theory has  deep  roots  in  the  classical  and  neoclassical  
theories  of economics,  and the  Austrian  market  process (AMP).  These theories explore the 
economic factors that enhance entrepreneurial behaviour. (Simpeh, 2011). 

Categories of entrepreneurial skills 
Adapted from Chell (2013) 
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"Teoriile economice ale antreprenoriatului tind să primească critici semnificative pentru că nu 
recunosc natura dinamică și deschisă a sistemelor de piață, pentru că ignoră natura unică a 
activității antreprenoriale și pentru că minimalizează diversele contexte în care apare 
antreprenoriatul." (Dotingney, 2018) 
 
 

2.1.1 Teoria clasică 
 
Teoreticienii clasici au limitat rolul de antreprenor la producători și distribuitori de bunuri pe 
piață. 
 

2.1.2 Teoria neoclasică 
 
Teoreticienii neoclasici, pe de altă parte, au descris antreprenorul ca fiind persoana care, pe 
lângă producția și distribuția de bunuri, își asumă riscuri de afaceri, identifică noi oportunități 
și, în același timp, reduce costurile pentru afacere. 
 

2.1.3 Procesul austriac de piață (AMP) 
 
Teoreticienii procesului austriac de piață s-au concentrat pe acțiunile umane bazate pe 
cunoștințelor referitoare la economie. Acești teoreticieni au definit un antreprenor ca fiind cel 
care este creativ și plin de imaginație în activitatea sa și cel care vede o oportunitate 
profitabilă. 
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2.2 Teorii Psihologice ale Antreprenoriatului 

 
Teoriile psihologice ale antreprenoriatului se concentrează asupra individului și asupra 
mentalității sau elementelor emoționale care îi determină pe indivizii întreprinzători. 
Potrivit lui David McCLelland, profesor emerit la Harvard, antreprenorii posedă o nevoie de 
realizare care le ghidează activitatea. 
Julian Rotter, profesor emerit la Universitatea din Connecticut, a prezentat o teorie a locusului 
de control. Teoria lui Rotter susține că persoanele cu un locus de control intern puternic cred 
că acțiunile lor pot influența lumea exterioară, iar cercetările sugerează că majoritatea 
antreprenorilor posedă această trăsătură. 
O ultimă abordare, deși nu este susținută de cercetări, sugerează că trăsăturile de 
personalitate, de la creativitate și reziliență până la optimism, determină comportamentul 
antreprenorial. (Dotingney, 2018) 
 

2.3 Teoria Sociologică a Antreprenoriatului 
 
Teoria sociologică își centrează explicația pentru antreprenoriat pe diferitele contexte sociale 
care permit oportunitățile pe care le valorifică antreprenorii. Paul D. Reynolds, profesor de 
cercetare la Universitatea George Washington, distinge patru astfel de contexte: rețelele 
sociale, dorința de a avea o viață cu sens, identificarea etnică și factori de mediu social-politic. 
(Dontigney, 2018) 
 

2.4 Teoria Antropologică a Antreprenoriatului 
 
Modelul antropologic abordează problema antreprenoriatului prin plasarea acestuia în 
contextul culturii și prin examinarea modului în care forțele culturale, cum ar fi atitudinile 
sociale, modelează atât percepția antreprenoriatului, cât și comportamentele 
antreprenorilor. (Dotingney, 2018) 
 

2.5 Teoria Antreprenoriatului bazat pe Oportunități 
 
Peter Drucker, autor prolific în domeniul managementului afacerilor, profesor și consultant 
corporatist, a prezentat o teorie bazată pe oportunități. Drucker susține că antreprenorii 
excelează în a vedea și a profita de posibilitățile create de schimbările sociale, tehnologice și 
culturale. De exemplu, în timp ce o afacere care se adresează persoanelor în vârstă ar putea 
considera un aflux brusc de locuitori mai tineri într-un cartier ca fiind o potențială lovitură 
mortală, un antreprenor ar putea vedea în acest lucru o șansă de a deschide un nou club. 
(Dotingney, 2018) 
 

2.6 Teoria Antreprenoriatului bazat pe Resurse 
 
Teoria antreprenoriatului bazat pe resurse susține că accesul fondatorilor la resurse este un 
predictor important al antreprenoriatului bazat pe oportunități și al creșterii noilor 
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întreprinderi. Această teorie evidențiază importanța capitalului financiar, social și uman. Prin 
urmare, accesul la resurse sporește capacitatea individului de a identifica și de a acționa pe 
baza oportunităților descoperite. Capitalul financiar, social și uman reprezintă trei clase de 
teorii în cadrul teoriilor antreprenoriatului bazat pe resurse. 
 

2.6.1 Teoria capitalului financiar/lichidității 
 
Această teorie sugerează că persoanele care dispun de capital financiar sunt mai capabile să 
dobândească resurse pentru a exploata în mod eficient oportunitățile antreprenoriale și 
pentru a înființa o firmă. 
 

2.6.2 Teoria capitalului social sau a rețelelor sociale 
 
O persoană poate avea capacitatea de a recunoaște o oportunitate antreprenorială, dar s-ar 
putea să nu dispună de conexiunile sociale necesare pentru a transforma oportunitatea într-
o afacere nou înființată. Se crede că accesul la o rețea socială mai mare ajută la depășirea 
acestei probleme. 
 

2.6.3 Teoria antreprenoriatului de capital uman  
 
La baza teoriei antreprenoriatului bazat pe capitalul uman se află doi factori: educația și 
experiența. Cunoștințele dobândite prin educație și experiență reprezintă o resursă care este 
utilizată de indivizi pentru a descoperi și a înțelege diferențele în identificarea oportunităților. 
(sursa IPL) 
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I. Introducere 

 
Există diferite programe și metode de antreprenoriat care pot influența dezvoltarea 
competențelor antreprenoriale ale tinerilor și pot contribui la îmbunătățirea mediului de 
afaceri și la crearea de întreprinderi. Acestea nu numai că pot consolida capacitățile și 
competențele tinerilor, făcându-i mai autonomi, dar pot, de asemenea, să influențeze în mod 
pozitiv orientarea antreprenorială individuală, abilitățile antreprenoriale și motivația. 
 
Cu toate acestea, este important de menționat faptul că predarea antreprenoriatului nu 
înseamnă doar inițierea unei noi afaceri, ci și creșterea creativității tinerilor, orientarea către 
oportunități, proactivitate și inovație. Cursanții ar trebui să își antreneze capacitatea și dorința 
de a crea valoare pentru alți oameni, iar educația antreprenorială trebuie să fie văzută ca un 
mijloc de a le da oamenilor posibilitatea de a crea valoare socială pentru binele public. Prin 
urmare, în societatea actuală, toți tinerii, indiferent de alegerea carierei, trebuie să aibă un 
anumit nivel de competențe antreprenoriale. 
 

II. Diferite programe și metode de sprijinire a tinerilor în vederea dobândirii de 
competențe antreprenoriale 

 
În partea următoare, vom prezenta diferite programe și metode care pot sprijini dezvoltarea 
competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor. 
 

• Program școlar 
 
Prin definiție, un program școlar este un set special de cursuri pe care o școală sau o altă 
instituție de învățământ le desemnează pentru a promova educația și a răspunde nevoilor unei 
comunități de învățare. Programul școlar de antreprenoriat urmărește să le ofere tinerilor 
posibilitatea de a urmări obiective antreprenoriale, ajutându-i să își dezvolte cunoștințele, 
competențele și mentalitatea necesare pentru a reuși. Un astfel de program de învățământ îi 
poate ajuta pe cursanți să cultive valorile de care vor avea nevoie pentru a fi lideri și 
antreprenori de succes și îi pregătește să rezolve în mod creativ probleme complexe și să 
creeze oportunități, navigând în același timp confortabil prin viitorul necunoscut și incert. 
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Atunci când tinerii sunt familiarizați de timpuriu cu modul de gândire antreprenorială, ei pot 
învăța să practice o perspectivă plină de speranță care le va fi de folos în multe aspecte ale 
vieții lor și în viitoarele lor cariere. 
 
În plus, educația antreprenorială școlară poate contribui la îmbunătățirea educației generale 
prin capacitatea sa înnăscută de a promova dezvoltarea competențelor non-cognitive care duc 
la creșterea performanțelor academice. Programele școlare de antreprenoriat pot aduce 
lumea reală în sala de clasă, reconsiderând abordarea școlară tradițională axată în principal 
pe dezvoltarea creierului stâng, în care nu există multe oportunități de a învăța competențe 
de bază, cum ar fi o bună comunicare, conștientizarea de sine, autodirecționarea, gestionarea 
timpului și responsabilitatea personală. Într-adevăr, în timp ce educația tradițională se 
concentrează pe înțelegerea pasivă și comunicarea scrisă și pe neutralitate, cea 
antreprenorială se concentrează pe perspicacitate și creativitate, încurajând implicarea 
emoțională a tinerilor în procesul de învățare. 
 
 

• Simulări 
 
Simulările sunt scenarii de instruire în care cursanții sunt plasați într-o "lume" definită de către 
educator. Ele reprezintă o realitate în cadrul căreia tinerii interacționează, în timp ce 
educatorul controlează parametrii acestei "lumi", folosindu-se de ea pentru a obține 
rezultatele instrucționale dorite. Ca formă de învățare prin experiență, simulările pot lua o 
serie de forme care pot conține elemente de joc, joc de rol sau o activitate care acționează ca 
o metaforă. Ca metode active, ele pot fi utilizate în clasele superioare din învățământul liceal, 
susținând învățarea prin experiență, învățarea bazată pe probleme și oferind un feedback 
instantaneu. 
 
Ideea din spatele simulărilor este că elevii vor experimenta realitatea scenariului și vor 
înțelege semnificația acestuia. Aceștia pot învăța prin intermediul unei învățări interactive și 
bazată pe experiență care reflectă lumea reală a demarării și dezvoltării unei noi afaceri și pot 
înțelege că deciziile nu apar secvențial, ci simultan și interactiv, la fel ca în lumea afacerilor. 
Deciziile se iau cu informații incomplete, nesigure sau indisponibile, în cazul în care problemele 
sunt necunoscute, în intervale de timp restrânse, în condiții de concurență și au un impact 
asupra puterii financiare viitoare a întreprinderii. Aceste jocuri de simulare pot fi utilizate nu 
numai ca instrumente de formare, în care cursanții trebuie să se confrunte cu consecințele 
deciziilor lor, ci pot oferi, de asemenea, o imagine de ansamblu a funcțiilor strategice ale 
întreprinderii și pot simula tendințele pieței pentru a îmbunătăți capacitatea cursanților de a 
face față schimbărilor. 
 
Experiențele simulate sunt mai realiste decât alte tehnici și pot fi atât de captivante și de 
absorbante încât elevul poate uita scopul educațional al exercițiului. Acestea îi pot ajuta pe 
tineri să înțeleagă conceptele din diferite puncte de vedere, deoarece experimentează 
activitatea la fața locului, mai degrabă decât să audă despre ea sau să o vadă. 
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• Competiții 
 
Competiția antreprenorială este o modalitate crucială pentru ca instituțiile de învățământ să 
pună în aplicare educația antreprenorială și este, de asemenea, principala modalitate prin care 
mulți tineri înțeleg și primesc educație antreprenorială. 
 
Concursurile antreprenoriale oferă un mediu de învățare în care tinerii își pot prezenta 
produsele și ideile și au șansa de a participa la întregul proces al activităților antreprenoriale, 
inclusiv analiza competitivă, planul de afaceri, finanțarea, dezvoltarea produsului și 
marketingul. Spre deosebire de cursurile tradiționale de educație antreprenorială, în care 
cursanții primesc pasiv cunoștințe teoretice despre antreprenoriat, astfel de metode de 
învățare participative și active le pot permite să înțeleagă mai bine cunoștințele și politicile 
antreprenoriale relevante, să obțină informații antreprenoriale relevante și să își 
îmbunătățească în practică competențele antreprenoriale, stimulându-le astfel entuziasmul 
pentru antreprenoriat.6 
 
În general, astfel de competiții sunt deschise întregii școli, iar toți elevii au posibilitatea de a 
participa. Cu toate acestea, ele pot fi, de asemenea, organizate între câteva clase de elevi de 
aceeași vârstă, între o clasă sau un grup de elevi, și pot fi organizate ca parte a unei activități 
extracurriculare deschise mai multor tineri din comunitate. În cadrul unor astfel de concursuri, 
cursanții pot fi provocați să conceapă o soluție la un scenariu unic și, prin intermediul unei 
runde de prezentare și al unui plan de afaceri, să explice cum ideea lor de afaceri poate crea 
o soluție la provocare și care este planul strategic de afaceri în sprijinul soluției lor. 
Concursurile de antreprenoriat le cer concurenților să demonstreze independență, 
creativitate, determinare, pricepere în afaceri și abilități de comunicare, făcându-i în același 
timp să devină studenți mai bine pregătiți și oameni mai încrezători. De asemenea, este posibil 
ca în timpul acestor competiții, cursanții să descopere o pasiune reală pentru antreprenoriat 
sau pentru afacerea în cauză, și prin urmare, să devină antreprenori în viața reală în 
comunitățile lor în speranța de a crea schimbări pozitive. 
Cu cât elevii sunt mai mult expuși la antreprenoriat, cu cât întâlnesc mai mulți colegi care 
gândesc la fel ca ei și cu cât au experiența reală de a-și pune ideile în aplicare, cu atât vor fi 
mai bine pregătiți pentru un viitor de succes. 
 

• Activitate extracurriculară 
 
Activitățile extracurriculare sunt programe care nu fac parte din programa școlară obișnuită și 
sunt structurate în jurul unei activități, a unui scop sau a unui obiectiv. Astfel de activități au 

 

6 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.784225/full  
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scopul de a satisface interesele elevilor, de a-i ajuta să se implice mai mult în școală sau în 
comunitate și de a le dezvolta abilitățile sociale și transversale. 
 
În special, activitățile extracurriculare de antreprenoriat joacă un rol foarte important în 
promovarea conștientizării și atitudinii antreprenoriale în rândul tinerilor, precum și în 
promovarea inițiativei antreprenoriale, cu scopul de a oferi un sprijin adecvat intereselor 
antreprenoriale și intențiilor de a începe o nouă afacere. 
 
Există diverse forme de activități extracurriculare de antreprenoriat, inclusiv jocuri de 
antreprenoriat, concursuri de planuri de afaceri, schimburi, mentorat de afaceri, cluburi și 
societăți, pre-incubatoare, programe de atelier, programe de sprijinire a antreprenoriatului, 
concursuri de dezvoltare de noi produse și de inovare, dezvoltare de idei și incubatoare de 
afaceri.7 
 
Activitățile extracurriculare creează un mediu de sprijin în care cursanții experimentează 
afaceri și își îmbunătățesc competențele antreprenoriale și cunoștințele despre activitatea 
antreprenorială. Apartenența la un grup prin participarea la aceste activități poate oferi acces 
la rețele de relații de afaceri și de antreprenoriat care influențează și sprijină rezultatele 
pozitive pentru ei, precum și acces la informații, cunoștințe și competențe, care sporesc 
capacitatea percepută. 
 
În plus, multe instituții de învățământ non-formal derulează programe de antreprenoriat, 
inclusiv o serie de ateliere practice în cadrul cărora tinerii pot pune în aplicare o idee de 
afaceri, pot rezolva o problemă de afaceri sau pot lucra la un studiu de caz. De asemenea, 
acestea pot implica discuții motivaționale și grupuri de relaționare cu profesioniști din 
domeniul afacerilor, unde tinerii pot învăța atât din experiențele de succes, cât și din cele de 
eșec. Astfel de activități pot crește inspirația antreprenorială care, în consecință, poate duce 
la efecte transformatoare în ceea ce privește schimbările psihologice în cadrul elevului și la o 
mai bună încredere în sine. 
 
 

• Ateliere de lucru 
 
Un atelier de lucru este o întâlnire interactivă de lungă durată sau o sesiune educațională 
concepută pentru a crea un rezultat specializat. Acesta poate fi organizat ca o clasă izolată 
care constă în una sau două zile în care se oferă "intrări rapide" pentru a dezvolta anumite 
competențe, ca de exemplu competențele antreprenoriale. În timpul atelierelor de 
antreprenoriat, tinerii au ocazia de a lucra în echipe în cadrul cărora pot face brainstorming, 
cerceta, proiecta și prezenta ideile lor. Ei își pot dezvolta și aplica creativitatea, gândirea 
critică, abilitățile de conducere și de vorbire în public. Astfel de ateliere de lucru au ca scop 

 

7 https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/21582440211032174  
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încurajarea spiritului antreprenorial în cadrul generației viitoare, dându-le tinerilor 
posibilitatea de a dobândi competențele necesare pentru dezvoltarea lor personală și 
profesională. În cadrul atelierelor de antreprenoriat, participanții pot explora ce înseamnă să 
fii antreprenor și dacă aceasta este calea profesională potrivită pentru ei. Ei pot învăța cum să 
rezolve în mod creativ probleme în contextul unei provocări antreprenoriale, aplicând în 
același timp diferite modele de antreprenoriat simulate. În plus, acestea îi pot face pe tineri 
să creadă în ei înșiși și pot facilita o implicare mai semnificativă a elevilor în sălile de clasă. În 
plus, indiferent de cariera pe care tinerii o vor urma în cele din urmă, aceștia vor trebui să se 
adapteze și să inoveze în mod constant pentru a reuși, deci prin urmare, dezvoltarea 
mentalității antreprenoriale a tinerilor este crucială pentru viitorul și succesul lor. 
 

• Tabere de vară 
 
O tabără de vară este un program de vară supravegheat, organizat timp de una sau două 
săptămâni, care are ca scop consolidarea încrederii și a spiritului de lider, stimularea 
inteligenței emoționale, dezvoltarea abilităților de asumare a riscurilor și de rezolvare a 
conflictelor, care se dovedesc benefice până la vârsta adultă. Unul dintre beneficiile majore 
ale taberelor de vară sunt abilitățile sociale pe care participanții le dezvoltă, în special în ceea 
ce privește interacțiunea cu alte persoane într-un mod pozitiv. 
 
În special, tabăra de vară pentru antreprenoriat va fi un loc în care tinerii vor avea șansa de a-
și dezvolta abilitățile antreprenoriale pentru o anumită perioadă de timp. Astfel de tabere pot 
fi organizate în diferite moduri și pot acoperi diferite subiecte, dar, în principal, participanții 
vor învăța cum să elaboreze un plan pentru o nouă afacere, cum să își prezinte ideea 
investitorilor și să învețe mai multe despre buget, branding, vânzări și marketing. Unele tabere 
pot include lecții interactive în direct despre afaceri, finanțe și rezolvarea problemelor, în timp 
ce altele pot invita, de asemenea, veterani din domeniul afacerilor să vorbească despre 
inițierea și gestionarea unei afaceri, unde participanții vor avea ocazia să afle la prima mână 
despre experiența lor. 
 
Timpul petrecut într-o tabără de vară poate fi foarte benefic pentru tineri, deoarece nu numai 
că pot învăța multe despre antreprenoriat, dar vor avea timp să își discute ideile cu colegii, 
educatorii și antreprenorii cu experiență. Ei pot înțelege mai bine ce ar trebui să facă pentru 
a-și îmbunătăți ideea de afacere și setul personal de competențe ca antreprenori aspiranți sau 
dacă o carieră de antreprenor este potrivită pentru ei. Taberele de vară pot hrăni și încuraja 
pasiunile cursanților, ajutându-i în același timp să își dezvolte abilitățile de afaceri, atitudinile 
personale și cunoștințele antreprenoriale. 
 

• Vizite de studiu 
 
O vizită de studiu este o modalitate pentru tineri de a afla mai multe despre o anumită 
organizație sau fenomen, de a vedea o aplicație în viața reală a unei părți teoretice din unitatea 
de curs și de a exersa abilități precum ascultarea, observarea, raportarea, etc. 
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Deși organizarea vizitelor la companii rămâne o provocare, utilizarea companiilor pentru a 
extinde mediul de învățare este foarte importantă, deoarece a fost recunoscută ca fiind o 
modalitate de a prezenta afacerile studenților și de a le lega cunoștințele teoretice de 
aspectele practice. Acestea sunt văzute ca proiecte din viața reală în cadrul activităților de 
învățare antreprenorială, în care tinerii joacă un rol activ și în care sunt implicați în învățare, 
îndeplinesc sarcini cu legături strânse cu lumea de dincolo de școală, se întâlnesc cu cazuri din 
viața reală și cu modele de comportament antreprenorial.8 
 
Vizitele în întreprinderi diferă în mare măsură în ceea ce privește durata lor - unele pot fi vizite 
izolate, în timp ce altele pot face parte din procese de învățare care durează ani de zile. Durata 
vizitei la întreprindere depinde în mare măsură de obiectivele de învățare ale activității, de 
nivelul de planificare a educației antreprenoriale și de disponibilitatea resurselor. În timpul 
unei vizite la o întreprindere, cursanții pot pur și simplu să se uite în jur și să asculte o 
prezentare a unei întreprinderi, să completeze exerciții sau să joace jocuri. În cele mai reușite 
cazuri, înainte de o astfel de vizită trebuie să li se prezinte subiectele vizitei, astfel încât să 
poată înțelege mai bine procesul care se desfășoară acolo și să beneficieze pe deplin de 
această experiență de învățare. 
 
În general, toate vizitele de studiu ar trebui să permită învățarea antreprenorială, precum și 
să creeze diferite oportunități de învățare. Organizarea unei vizite la o întreprindere înseamnă 
găsirea unui echilibru între învățarea formală și cea informală și, prin urmare, perspectiva 
cursanților poate oferi informații importante despre învățarea antreprenorială. 
 

III. Concluzie 
 
Programele și metodele menționate mai sus au ca scop dezvoltarea competențelor 
antreprenoriale ale tinerilor printr-o combinație de medii și abordări de învățare diferite. Deși 
lista nu este exhaustivă, aceasta poate servi drept exemplu valoros care poate fi adaptat și pus 
în aplicare în funcție de grupul țintă specific de cursanți, în ideea de a încuraja spiritul 
antreprenorial și de a le permite tinerilor să dobândească competențele necesare pentru 
dezvoltarea lor personală și profesională. Valoarea acestor metode constă în combinația 
dintre ele, deoarece tinerii nu vor învăța doar despre educația antreprenorială, ci vor putea, 
de asemenea, să experimenteze și să își pună în aplicare ideile și creativitatea. 
 
După cum s-a spus la început, în ciuda faptului că nu toți tinerii au intenția de a urma o carieră 
în afaceri, educația antreprenorială este importantă pentru toți, deoarece îi ajută pe cursanți 
să dezvolte abilități care îi pregătesc să inoveze, să conducă, să colaboreze, dezvoltându-și în 
același timp gândirea inovatoare.  

 

8 
https://www.researchgate.net/publication/318769178_Company_visits_as_an_opportunity_for_entrepreneurial_l 
earning  
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I. Introducere 

 
Diferite programe și metode de antreprenoriat pot ajuta tinerii să își dezvolte competențele 
antreprenoriale și să îmbunătățească mediul de afaceri. De asemenea, acestea îi pot ajuta să 
devină mai independenți și pot contribui la îmbunătățirea motivației și a competențelor 
antreprenoriale personale. Din cauza numărului tot mai mare de studenți care aleg 
antreprenoriatul ca opțiune de carieră, a devenit mai dificil pentru tinerii antreprenori să 
găsească locuri de muncă adecvate. Având în vedere factorii multipli care afectează piața 
muncii, antreprenoriatul este considerat o opțiune promițătoare pentru generația actuală. 
 
Antreprenoriatul nu înseamnă doar începerea unei noi afaceri, ci și dezvoltarea unei înțelegeri 
mai profunde a principiilor antreprenoriatului și sprijinirea tinerilor pentru a deveni mai 
creativi, proactivi și inovatori. Apariția și evoluția rapidă a noilor tehnologii și numărul tot mai 
mare de persoane cu cunoștințe tehnice avansate obligă sistemul de învățământ să se 
adapteze pentru a răspunde nevoilor viitorului. Se așteaptă ca programele de bază în 
domeniul antreprenoriatului să devină o inovație revoluționară de care va beneficia generația 
următoare. Acest lucru se datorează faptului că educația antreprenorială poate ajuta indivizii 
să creeze valoare socială prin formarea lor în modul în care pot crea valoare pentru public. În 
societatea actuală, toți tinerii trebuie să aibă competențele antreprenoriale necesare pentru 
a reuși. 
 

II. Competențe îmbunătățite prin metodele și programele analizate 
 
În această parte, vom prezenta identificarea competențelor îmbunătățite prin diferite metode 
și programe care asigură dezvoltarea competențelor antreprenoriale la tineri. 
 

✔ Programul școlar 

Un program școlar este un set de cursuri pe care o școală sau o instituție de învățământ le 
folosește pentru a-și educa elevii. Acesta urmărește să răspundă nevoilor variate ale unei 
comunități de învățare. De educația antreprenorială pot beneficia elevii interesați de 
antreprenoriat și de alte domenii, cum ar fi artele, științele sociale și tehnologia. Prin 
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intermediul acestui program, elevii își pot dezvolta abilitățile de gândire creativă și 
cunoștințele despre problemele din lumea reală. 

Acestea sunt câteva dintre abilitățile îmbunătățite de educația antreprenorială în cadrul 
programei școlare: 

• Creativitate și abilități de colaborare: Educația antreprenorială îi poate ajuta pe elevi 
să își dezvolte creativitatea și abilitățile de colaborare. Acestea sunt abilitățile care sunt 
foarte apreciate de întreprinderile și universitățile din întreaga lume. Acestea sunt 
genul de competențe care vor fi folosite de elevi mult dincolo de anii de liceu și de 
gimnaziu. Majoritatea afacerilor prosperă atunci când două sau mai multe persoane 
se reunesc pentru a crea o idee nouă.  

• Pregătirea pentru viitor: Potrivit experților, multe locuri de muncă vor fi automatizate 
în următoarele câteva decenii. În plus, mulți studenți nu își vor putea păstra locurile de 
muncă actuale. De aceea, este important ca profesorii să îi pregătească pentru 
schimbările care vor avea loc în viitor. Pe lângă faptul că pot preda antreprenoriatul, 
este benefic să îi ajute pe elevi să navigheze prin schimbările care au loc în societate și 
în tehnologie. 

• Identificarea și recunoașterea problemelor: Înainte ca elevii să înceapă să învețe cum 
să rezolve problemele, trebuie să învețe mai întâi cum să le identifice. Acest lucru se 
datorează faptului că educația tradițională nu oferă suficient timp pentru ca elevii să-
și dezvolte abilitățile de rezolvare a problemelor. În schimb, ei sunt învățați să rezolve 
problemele prezentându-le altora care le-au identificat deja. În lumea reală, singurul 
mod de a rezolva aceste probleme este prin identificarea și descrierea lor. Prin 
educația antreprenorială, copiii își pot dezvolta abilitățile de care vor avea nevoie 
pentru a face față viitorului. Acest lucru este foarte benefic pentru viitor. 

• Devenind rezilient: Inteligența, notele și statutul socio-economic al unui elev pot 
prezice succesul viitor al acestuia, dar nu sunt întotdeauna exacte. Mai mult, reziliența 
lor, care este cunoscută și sub numele de curaj, este un predictor mai bun al succesului. 
Chiar dacă economia se redresează, a deveni antreprenor este încă o călătorie 
continuă. Această disciplină îi încurajează pe elevi să își dezvolte pasiunea pentru 
domeniul ales și să fie perseverenți în eforturile lor. De asemenea, îi ajută să învețe 
cum să treacă prin situații dificile și să se adapteze la idei noi. Faptul de a avea abilitățile 
necesare pentru a se adapta la schimbări poate ajuta un student să reușească în 
viitoarea sa carieră. 

• Gândirea „în afara cutiei”: Antreprenorii caută în mod constant soluții la probleme și 
răspund nevoilor clienților lor. Această disciplină încurajează elevii să gândească în 
afara cutiei și să își dezvolte propriile idei unice. Majoritatea liderilor de afaceri 
aspiranți încep cu dorința de a-și face o viață mai bună pentru ei înșiși și familiile lor, 
dar își dau seama, de asemenea, că afacerile lor pot face viața mai ușoară pentru 
clienții lor. Acest lucru se datorează faptului că toate afacerile de succes fac viața 
clienților lor mai ușoară. 
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✔ Simulări 

O simulare este un scenariu educațional care presupune ca elevii să fie plasați într-o lume 
care este controlată de către profesor. Acest tip de predare se realizează, de obicei, prin 
simulări care reprezintă o lume realistă. 

Acestea sunt câteva abilități îmbunătățite prin simulări: 

• Competențe tehnice: Diferitele domenii de studiu care sunt implicate în acest tip de 
predare includ programarea calculatoarelor, ingineria și limbile străine. Acestea includ 
capacitatea de a utiliza echipamente specializate și cunoașterea unei limbi străine. 

• Abilități de rezolvare a problemelor: În majoritatea industriilor, scopul este de a găsi 
soluții la probleme. Pentru a avea succes este necesară dezvoltarea unor competențe 
transversale, cum ar fi gestionarea timpului și gândirea critică. 

• Abilități de comunicare: Simulările includ adesea activități care permit exersarea 
comunicării și colaborarea cu colegii de echipă, reproducând ceea ce va fi necesar într-
un mediu de lucru real (de exemplu, ascultarea, discutarea, negocierea, raportarea și 
prezentarea). 

✔ Competiții 

Concursurile de antreprenoriat sunt o parte esențială a educației pentru elevi, deoarece le 
permit să învețe despre antreprenoriat și să își dezvolte abilitățile.  

Acestea sunt câteva abilități îmbunătățite prin concursuri: 

• Raționamentul critic: Gândirea critică este o parte vitală a educației oricărui elev. În 
cadrul competițiilor de afaceri, se așteaptă ca participanții să ofere soluții eficiente și 
durabile. După ce își prezintă ideile, elevii participă la o sesiune de întrebări și 
răspunsuri pentru a-și discuta gândurile. Ei au apoi ocazia de a-și evalua ideile și de a 
dezvolta o strategie pentru proiectul lor. În cadrul acestor sesiuni, sunt testate 
abilitățile de convingere ale elevilor. Acest lucru îi ajută să își dezvolte o idee mai bună 
despre cum să gândească critic. 

• Luarea deciziilor: Deciziile pe care le ia o întreprindere pot avea un impact uriaș asupra 
întregului peisaj al unui eveniment. În cele mai multe cazuri, decizia corectă este cea 
care va face cea mai mare diferență. Într-o competiție de marketing, există atât de 
multe propuneri de valoare din care trebuie să alegi, dar trebuie să o iei pe cea mai 
bună, care va face ca produsul tău să iasă în evidență din mulțime. În lumea de astăzi, 
avem tendința de a ne gândi la diferitele riscuri și posibilități care ne pot afecta 
procesul de luare a deciziilor. Faptul de a avea un cadru care ne permite să luăm în 
considerare consecințele acțiunilor noastre ne ajută să luăm decizii în cunoștință de 
cauză. 

• Rezolvarea problemelor: În competițiile de afaceri, de obicei, găsim o soluție care va 
minimiza consecințele soluției alese. Cu toate acestea, oferim și o strategie alternativă 
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și un plan de urgență în cazul în care planul eșuează. Acest cadru m-a ajutat în viața 
mea. Am reușit să dezvolt o strategie pentru a face față diferitelor probleme cu care 
mă confrunt. 

• Munca în echipă: În viață sau în afaceri, lucrați de obicei cu oameni care se află într-un 
anumit cadru. Cu toate acestea, atunci când vine vorba de rezolvarea unei probleme, 
munca cu un grup de oameni este diferită de munca cu un grup de experți. Acest lucru 
înseamnă că soluția ar putea să nu fie aceeași cu cea pe care toți ceilalți o au în minte. 
În timpul unei competiții de afaceri, cu cât sunt mai mulți oameni, cu atât ideea este 
mai concretă. În cele mai multe cazuri, termenul limită dat de competiție ne obligă să 
lucrăm împreună la o singură soluție. Cu toate acestea, în alte concursuri, este posibil 
să nu putem găsi o soluție unică. De aceea, este important să avem încredere unii în 
alții. Dacă nu poți avea încredere în membrii echipei tale, atunci probabil că aceasta 
este alegerea greșită pentru tine. 

• Abilități de prezentare: Dezvoltarea unei bune abilități de prezentare este un proces 
care poate fi realizat prin exersarea și îmbunătățirea acesteia. În cadrul concursurilor 
de afaceri, sunteți expus în mod constant la diferiți judecători și la public. Acest lucru 
vă ajută să dezvoltați un nou nivel de încredere și să evitați să deveniți anxios. Faptul 
că am ocazia de a prezenta în fața unei mulțimi este, de asemenea, benefic pentru 
mine, deoarece îmi permite să aflu mai multe despre preferințele judecătorilor. 

• Abilități dificile: Când am început să particip la concursuri de afaceri, știam că este 
important să creez slide-uri care să atragă atenția. Acest lucru m-a condus la procesul 
de proiectare și creare de slide-uri. Pe lângă faptul că trebuia să fiu capabil să creez 
slide-uri care să atragă atenția, a trebuit să învăț și cum să filmez și să editez 
videoclipuri. Acest lucru a devenit o pasiune în cele din urmă. În majoritatea 
concursurilor, trebuie să creăm și versiuni online ale reclamelor și emisiunilor de 
televiziune. 

✔ Activități extracurriculare 

O activitate extracurriculară este un tip de program care nu face parte din programa școlară 
obișnuită, dar care este conceput pentru a satisface interesele elevilor. Îi poate ajuta să își 
dezvolte abilitățile transversale și interacțiunile sociale. Depinde de activitățile 
extracurriculare, ce abilități sunt dezvoltate cu exactitate. Dar putem spune cu siguranță că 
aceste abilități sunt îmbunătățite mai ales cu această metodă:  

• Competențe de management de proiect 
• Abilități de rezolvare a problemelor 
• Abilități de gândire creativă 
• Abilități de muncă în echipă 
• Abilități de comunicare 
• O mentalitate antreprenorială și inovatoare 
• Inteligența emoțională 
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✔ Ateliere de lucru 

Un atelier de lucru este un tip de sesiune educațională care este conceput pentru a crea un 
rezultat personalizat. Acesta poate fi organizat ca o clasă izolată care se concentrează pe 
dezvoltarea unor abilități specifice. De exemplu, poate fi folosit pentru a dezvolta abilități 
antreprenoriale. 

Acestea sunt câteva abilități îmbunătățite prin ateliere: 

• Stimulează creativitatea: Persoanele creative sunt cunoscute pentru că rezolvă 
problemele într-un mod unic. Acest lucru le face să iasă în evidență din mulțime. 
Atelierele de lucru îi ajută pe indivizi să își dezvolte abilitățile necesare pentru a face 
față provocărilor lumii. 

• Promovează o comunicare eficientă: Abilitățile de vorbire în public pot ajuta 
persoanele să avanseze în carieră, demonstrându-și creativitatea, gândirea strategică 
și integritatea. În cadrul unui atelier, participanții vor învăța cum să comunice eficient 
cu ceilalți. De asemenea, vor descoperi că au propriile interese și stiluri unice. 

• Insuflarea abilităților de bază pentru viață: Prin educația antreprenorială, elevii pot 
dezvolta abilitățile de viață necesare, cum ar fi rezolvarea problemelor, munca în 
echipă și comunicarea. Acestea nu sunt predate în cadrul unei clase tradiționale. 
Aceste competențe pot fi dobândite prin activități practice și nu sunt predate în cadrul 
studiilor tradiționale cu cărți și manuale. 

• Dezvoltarea conducerii: Unul dintre cei mai importanți factori pe care un bun lider 
trebuie să îi ia în considerare este nevoia de a face o diferență în lume. Prin intermediul 
atelierelor de antreprenoriat, elevii își pot dezvolta abilitățile de leadership necesare 
pentru a începe să gândească ca un lider. Acest lucru se poate face prin intermediul 
diferitelor cursuri care sunt concepute pentru a-i ajuta pe tineri să înceapă să 
gândească ca un lider. 

• Gestionarea timpului: Este posibil să fii mai productiv cu ajutorul unei bune gestiuni a 
timpului. Aceasta vă poate ajuta să evitați să vă lăsați dus de val de sarcinile nesfârșite 
pe care le aveți de îndeplinit. Faptul de a avea timpul necesar pentru a finaliza aceste 
sarcini vă poate stimula productivitatea și viața personală. 

• Luarea deciziilor: Prin intermediul atelierelor de antreprenoriat, studenții își pot 
dezvolta, de asemenea, talentul managerial necesar pentru a reuși în carieră. Acest tip 
de formare îi poate ajuta, de asemenea, să ia decizii în cunoștință de cauză în ceea ce 
privește dezvoltarea lor personală și profesională. 

• Pregătirea pentru lumea exterioară: Datorită evoluției rapide a economiei, se introduc 
în mod constant noi inovații și poate dura ani de zile pentru ca oamenii să stăpânească 
anumite abilități și meserii. Acest tip de formare profesională poate ajuta persoanele 
să își dezvolte abilitățile necesare pentru a reuși în carieră. Unul dintre cei mai 
importanți factori pe care un bun antreprenor trebuie să îi ia în considerare este 
necesitatea de a învăța despre planificarea și implementarea unor strategii eficiente. 
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✔ Tabere de vară 

O tabără de vară este un tip de program conceput pentru a-i ajuta pe elevi să își dezvolte 
diverse abilități, cum ar fi conducerea, inteligența emoțională și asumarea de riscuri. De 
asemenea, îi pot ajuta să își dezvolte abilitățile sociale. Unul dintre cele mai importante 
avantaje ale taberelor de vară este șansa de a interacționa cu alte persoane într-o manieră 
pozitivă. 

Acestea sunt câteva abilități îmbunătățite de taberele de vară: 

• Asumarea responsabilității: În timpul unei tabere prelungite, copiii nu își au părinții 
prin preajmă pentru a le reaminti de crema de protecție solară și se ard dacă uită să se 
încalțe. Acestea sunt lecții de viață pe care antreprenorii le pot învăța din experiența 
lor. De asemenea, ei pot contribui la construirea unei culturi a responsabilității prin 
recunoașterea și asumarea responsabilității pentru acțiunile lor. 

• Ieșirea din zona de confort: În timpul taberei de vară, copiii pot încerca lucruri noi și 
își pot dezvolta un nou sentiment de încredere. Acest lucru este foarte benefic pentru 
toată lumea, deoarece le permite să iasă din zona lor de confort și să încerce lucruri 
noi.  Antreprenorii pot învăța, de asemenea, multe din acest tip de mediu. Crearea 
unui mediu de susținere care încurajează asumarea de riscuri îi poate ajuta pe 
antreprenori să își dezvolte afacerile. Unul dintre cei mai importanți factori pe care 
antreprenorii îi pot lua în considerare atunci când vine vorba de crearea unei culturi de 
afaceri este furnizarea resurselor și a sprijinului necesar. 

• Concentrarea pe valori și așteptări: În ciuda complexității unei afaceri, este totuși 
dificil pentru antreprenori să ia fiecare decizie. În schimb, aceștia ar trebui să se 
concentreze pe stabilirea obiectivelor și pe elaborarea de linii directoare pentru 
echipele lor. Aceasta este o modalitate excelentă de a construi o cultură a succesului. 
Similar cu modul în care părinții își lasă copiii să crească, lăsați-i să crească. Stabilirea 
unor așteptări ridicate și oferirea oportunității de a-și dezvolta abilitățile sunt, de 
asemenea, pași importanți pentru a construi o afacere de succes. În loc de 
micromanagement, stabilirea unor așteptări ridicate și oferirea de spațiu pentru ca 
oamenii să se dezvolte sunt unii dintre cei mai importanți factori pe care antreprenorii 
îi pot lua în considerare atunci când vine vorba de crearea unei culturi de afaceri. Vor 
exista eșecuri, dar și acestea ar trebui să fie încurajate să crească sub conducerea 
dumneavoastră. 

• Practicarea conducerii: Se așteaptă ca liderii să ia decizii dificile și să suporte 
consecințele acțiunilor lor. Tabăra le oferă copiilor posibilitatea de a exersa aceste 
abilități și de a învăța din ele. De asemenea, le oferă ocazia de a experimenta atât 
aspectele pozitive, cât și cele negative ale conducerii. Poate fi greu pentru persoanele 
cărora le place să fie la conducere să delege sarcini, dar făcând acest lucru le va permite 
să se concentreze pe gândirea lor strategică. 

• Construirea de relații: În timpul taberei de vară, copiii au ocazia să se reîncarce și să se 
conecteze unii cu alții. Unele tabere au chiar reguli stricte privind neutilizarea rețelelor 
de socializare. Aceasta este o modalitate excelentă pentru copii de a se îndepărta de 



 

 
 

27 

internet și de a se întoarce la modul de modă veche de a interacționa unii cu alții. De 
asemenea, poate contribui la îmbunătățirea inteligenței lor emoționale. Faptul de a nu 
fi distras de știrile nesfârșite și de actualizările din social media care vă bombardează 
în mod constant vă va permite să vă concentrați asupra unor lucruri mai importante, 
cum ar fi învățarea de noi abilități sau crearea unei strategii mai bune de 
comercializare. Acest lucru este foarte benefic pentru oricine caută să își 
îmbunătățească abilitățile în tabără, la locul de muncă sau în viață. 

✔ Vizite de studiu 

O vizită de studiu este un tip de program educațional conceput pentru a le permite studenților 
să înțeleagă mai bine un anumit fenomen sau o anumită organizație. De asemenea, îi poate 
ajuta să își dezvolte diverse abilități, cum ar fi ascultarea și observarea. În plus, importanța 
vizitelor de studiu sunt: 

• Învățarea eficientă: Unul dintre cele mai eficiente instrumente de învățare este 
punerea în practică a conceptelor. Acest lucru le permite elevilor să aplice ceea ce au 
învățat în situații din lumea reală. În timp ce învățarea în clasă le poate oferi 
posibilitatea de a-și aplica conceptele la cele ipotetice, găsirea de soluții îi face să 
gândească critic și îi ajută să își dezvolte ideile. Distracția și entuziasmul în procesul de 
învățare îi ajută pe elevi să își dezvolte curiozitatea naturală și stima de sine. 

• Schimb de idei: O vizită de studiu poate oferi studenților ocazia perfectă de a purta 
discuții informale. Acest tip de activitate îi poate ajuta, de asemenea, să își dezvolte 
abilitățile sociale și să își îmbunătățească performanțele academice. Pe lângă faptul că 
pot cunoaște oameni noi, discuțiile de grup îi pot ajuta pe studenți să își mențină 
interesul pentru studii. Pe lângă faptul că pot vizita situri educaționale, elevii se pot 
bucura și de experiențe de diferite tipuri, cum ar fi muzee, fabrici și situri istorice. 

• Dezvoltare personală: O vizită de studiu îi poate ajuta, de asemenea, pe studenți să își 
dezvolte abilitățile de comunicare și independența. De asemenea, îi poate ajuta să 
spargă barierele lingvistice. Prin intermediul acestui tip de activitate, elevii își pot 
îmbunătăți, de asemenea, valorile culturale și pot deveni mai concilianți cu ceilalți. 
Faptul că au ocazia să călătorească îi poate ajuta, de asemenea, să își stabilească 
prioritățile pe tot parcursul vieții și să devină indivizi puternici. 

• Îmbunătățește perspectiva: O vizită de studiu nu înseamnă doar o evadare, ci și 
explorarea unor noi culturi și medii. Acest lucru le permite studenților să dezvolte o 
înțelegere mai profundă a problemelor globale. Unul dintre cele mai importante 
avantaje ale unei vizite de studiu este că le permite studenților să dezvolte o înțelegere 
mai profundă a lumii din jurul lor. Prin intermediul vizitelor de studiu, copiii dezvoltă o 
înțelegere mai profundă a lor înșiși și a altor culturi. De asemenea, ei devin mai 
respectuoși față de ceilalți. Acest lucru le permite să privească lucrurile dintr-o 
perspectivă diferită și să devină mai conștienți de lumea din jurul lor. 

• Rețele globale: Prin intermediul vizitelor de studiu, studenții au posibilitatea de a 
interacționa cu persoane din medii diferite. Acest lucru le permite să dezvolte o 
înțelegere mai profundă a propriei persoane și a rețelelor lor. Pe lângă faptul că pot 
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cunoaște oameni noi, vizitele la școală și la universitate le oferă studenților și 
posibilitatea de a construi o familie mai puternică. Prin intermediul acestui program, 
elevii își dezvoltă abilitățile sociale necesare pentru a putea interacționa cu persoane 
din medii diferite. De asemenea, ei învață să respecte și să împărtășească cultura lor. 

III. Concluzie 

Prin intermediul acestor programe și metode, tinerii își pot dezvolta abilitățile și cunoștințele 
antreprenoriale. De asemenea, ei pot explora diferite medii de învățare. Aceste programe și 
metode sunt, de asemenea, benefice pentru tineri, deoarece le permit să își dezvolte 
creativitatea și cunoștințele. În plus, aceștia pot explora diferite medii de învățare. Cele mai 
comune competențe cu aceste metode și programe sunt abilitățile de rezolvare a 
problemelor, gândirea creativă, abilitățile de conducere, comunicarea, luarea deciziilor și 
competențele tehnice. Chiar dacă tinerii nu au scopul de a urma o carieră în afaceri, aceste 
competențe și cunoștințe vor fi utile pentru toată lumea. 
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I. Introducere  
 
Rolul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în antreprenoriat nu este un subiect nou 
și a fost discutat de mult timp. Evoluția tehnologiilor digitale influențează nu numai 
operațiunile de afaceri, ci creează și premisele apariției unor avantaje competitive pentru 
acele organizații care adoptă TIC în procesul lor de afaceri. 
 
Mai mult, pandemia COVID-19 a fost o dovadă că tehnologiile digitale au fost cruciale nu 
numai pentru a menține conexiunile sociale, a furniza servicii distribuite și a continua să 
răspundă nevoilor de afaceri, dar s-au dovedit a fi fundamentale pentru predare și învățare în 
timpul blocajelor pandemice. Educatorii și instituțiile de învățământ din întreaga lume au fost 
nevoiți să își asume predarea virtuală pentru a facilita continuarea învățării elevilor. Deși chiar 
și înainte de COVID-19, exista deja o creștere și o adoptare ridicată a tehnologiei în educație, 
multe cercetări arată că această integrare va fi accelerată și mai mult și că educația online va 
deveni în cele din urmă o componentă integrantă a educației tradiționale. Într-adevăr, pentru 
cei care au acces la tehnologia potrivită și la competențele digitale adecvate, există dovezi că 
învățarea online poate fi mai eficientă din mai multe puncte de vedere. Cu toate acestea, 
pentru a beneficia pe deplin de învățarea online, este nevoie de un efort concertat pentru a 
oferi un mediu structurat și metode de implicare care pot promova incluziunea tinerilor, în 
special a celor care au dificultăți în a participa la învățarea online. 
 
În continuare, acest capitol va prezenta cititorilor importanța tehnologiilor informației și 
comunicațiilor pentru antreprenorii aspiranți și modul în care utilizarea corectă a 
instrumentelor digitale îi poate ajuta să își dezvolte competențele antreprenoriale. 
 

II. Importanța TIC pentru tinerii antreprenori și afacerile lor 
 
De la începutul anului 2010, TIC a declanșat schimbări masive în diverse domenii, dar mai ales 
în domeniul antreprenoriatului, aceste schimbări sunt mult mai rapide. TIC sunt factori-cheie 
care facilitează inovarea, iar antreprenoriatul începe cu inovarea. 
 
Inovarea poate fi o idee, o metodă, o strategie sau crearea unui lucru nou, cum ar fi un model 
de afaceri, un serviciu sau un produs. Îmbunătățirea a ceva ce a existat deja este, de 
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asemenea, considerată inovație, deoarece aduce valoare adăugată produsului sau serviciului 
existent, ajutând întreprinderea să rămână relevantă și competitivă. În continuare, inovarea 
este strict legată de TIC și nu este o consecință faptul că cele mai moderne sau noi întreprinderi 
sunt create doar pe baza TIC. 
 
Cel mai bun exemplu de combinație între TIC și antreprenoriat este industria comerțului 
electronic. Pe scurt, comerțul electronic este activitatea de cumpărare sau vânzare electronică 
a produselor prin intermediul serviciilor online sau pe internet. Comerțul electronic se bazează 
pe tehnologii precum comerțul mobil, transferul electronic de fonduri, gestionarea lanțului de 
aprovizionare, marketingul pe internet, procesarea tranzacțiilor online, schimbul electronic de 
date (EDI), sistemele de gestionare a stocurilor și sistemele automate de colectare a datelor. 
Comerțul electronic este, la rândul său, impulsionat de progresele tehnologice ale industriei 
semiconductoarelor și reprezintă cel mai mare sector al industriei electronice9. În prezent, 
comerțul electronic poate fi găsit peste tot, iar întreprinderile din întreaga lume pot fi 
conectate cu consumatorii și pot furniza produse și servicii prin intermediul TIC. Odată cu 
progresul și integrarea TIC, antreprenorii nu mai au nevoie de un magazin fizic sau chiar de un 
birou pentru a oferi clienților produse sau servicii, deoarece totul se poate face online. În 
special, pandemia COVID-19 a adus o creștere fără precedent și neprevăzută în sectorul digital 
și în cel al comerțului electronic, în care întreprinderile și consumatorii au "trecut la digital" 
din ce în ce mai mult, furnizând și achiziționând mai multe bunuri și servicii online. Pandemia 
a ilustrat valoarea TIC în ceea ce privește continuarea activității economice, în ciuda reducerii 
dramatice a circulației bunurilor și a persoanelor care a avut loc. Utilizarea tehnologiilor 
digitale a atenuat pagubele economice care au fost cauzate, dar, dincolo de aceasta, a 
accelerat tranziția în curs de la piețele fizice la cele online, care va avea probabil un impact de 
durată. 
 
Mai mult, deși antreprenorii din domeniul digital din mai multe țări își amintesc de o perioadă 
inițială de instabilitate cauzată de blocaj, pe termen lung, aceștia au fost de acord că afacerile 
lor și-au crescut volumele de tranzacționare, odată ce stabilitatea a fost reluată. Dovezile din 
întreaga lume ilustrează creșterea vânzărilor online, chiar și după încheierea pandemiei. Într-
adevăr, COVID-19 a schimbat comportamentul consumatorilor, iar mulți dintre ei cred că nu 
se vor mai întoarce la vechile metode de cumpărare, deoarece comerțul electronic s-a dovedit 
a fi mai informativ, mai flexibil, mai rapid, mai confortabil și fără limitări de spațiu. 
 
Ca urmare a tendințelor menționate mai sus în ceea ce privește comportamentul de 
cumpărare al consumatorilor și dezvoltarea afacerilor online, tinerii antreprenori ar trebui să 
acorde o atenție deosebită utilizării corecte a tehnologiilor digitale, încercând să profite de 
cele mai bune avantaje, deoarece această dependență de tehnologie a creat noi oportunități. 
Era digitală în care trăim, a introdus o serie de noi tehnici de marketing, iar tinerii antreprenori 
trebuie să profite de aceste instrumente dacă doresc să ajungă la clienții lor. Aflând mai multe 

 

9 https://en.wikipedia.org/wiki/E-commerce  
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despre clienții lor, tinerii pot face schimbări cheie în afacerea lor, care pot îmbunătăți 
profitabilitatea afacerii lor. În plus, indiferent de industria în care tinerii doresc să se lanseze, 
prin utilizarea corectă a instrumentelor digitale, ei pot obține rezultatele și resursele necesare 
pentru o creștere semnificativă și de succes. 
 

III. TIC ca instrument de îmbunătățire a competențelor antreprenoriale 
 
Tehnologiile informației și comunicațiilor sunt considerate instrumente puternice care îi pot 
ajuta pe tineri să își îmbunătățească competențele antreprenoriale. Prin utilizarea corectă a 
platformelor și instrumentelor digitale, tinerii își pot dezvolta abilitățile de conducere, de 
gestionare a afacerilor, de gestionare a timpului, de gândire creativă și de rezolvare a 
problemelor. 
 
În special, există diferite cursuri online și platforme digitale care oferă cursanților un echilibru 
între inspirație, sfaturi practice și abilități reale necesare pentru a-și lansa afacerea. De obicei, 
astfel de cursuri online se axează pe a-i învăța pe tineri să înțeleagă și să gestioneze procesul 
antreprenorial, să aplice abordări antreprenoriale la o nouă afacere sau la locul de muncă 
actual, să identifice noi oportunități de afaceri și să recunoască provocările cu care s-ar putea 
confrunta pe parcurs. Acestea îi ajută pe tineri să își continue educația antreprenorială și să își 
sporească abilitățile și, în consecință, îi ajută să capete încredere în capacitatea lor de a 
conduce o afacere. Cursurile online au un mare avantaj pentru tineri, deoarece oferă un 
calendar flexibil, precum și faptul că pot fi urmate de oriunde. 
 
TIC îi poate ajuta pe tinerii antreprenori să se conecteze și să intre în rețea cu alți antreprenori, 
să stabilească noi contacte și să își privească ideile din perspective noi. O rețea este o resursă 
neprețuită care îi poate ajuta pe întreprinzătorii aspiranți să își construiască afacerea, 
permițându-le să își dezvolte rețeaua profesională și să promoveze relații de durată cu colegii 
cu idei similare. Cu toate acestea, există mai multe rețele de socializare care pot fi utilizate nu 
numai pentru a realiza cu succes rețele și relații, ci și pentru a furniza știri și informații de 
ultimă oră din toate sectoarele de activitate, precum și pentru a face posibilă atragerea 
atenției celor mai îndepărtate persoane și antreprenori de succes. 
 
Tehnologiile digitale îi pot ajuta pe tineri să intre în contact cu mentori care au o experiență 
solidă într-un anumit domeniu și care sunt capabili să își împărtășească cunoștințele. În 
prezent, există platforme de mentorat online care le permit antreprenorilor și altor 
profesioniști să se conecteze online cu consilieri specializați pentru taxe mici sau chiar gratuit. 
Mentorii pot fi filtrați în funcție de expertiză, industrie, ani de activitate, limbă și regiune. 
Avantajele unor astfel de programe de mentorat sunt nenumărate, deoarece se dovedește a 
fi o mare șansă pentru tineri de a intra în contact cu profesioniști din întreaga lume și de a 
învăța din experiența acestora. Acest lucru îi poate ajuta nu numai să tragă învățăminte din 
astfel de conexiuni online, ci poate fi benefic pentru dezvoltarea motivației lor 
antreprenoriale. Într-adevăr, rolul motivației este crucial pentru succesul final, deoarece ajută 
la modelarea afacerii start-up încă din primele etape, și poate avea un impact asupra susținerii 
creșterii și a capacităților în viitor. 
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În următoarea parte a acestui capitol, cititorilor li se vor prezenta câteva exemple de platforme 
și instrumente digitale care au ca scop dezvoltarea competențelor antreprenoriale și care pot 
fi utile pentru dezvoltarea lor personală și profesională. 
 

IV. Tehnologii digitale utilizate pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale 
 
Să fii antreprenor în lumea în plină desfășurare de astăzi este complex. Din cauza ritmului rapid 
al schimbărilor tehnologice, este mai important ca niciodată ca oamenii să aibă competențele 
tehnice necesare pentru a reuși pe piața volatilă de astăzi. Acest lucru se datorează faptului 
că ne aflăm într-o eră digitală în care apar constant noi inovații și evoluții. În ciuda progreselor 
tehnologice care au avut loc de-a lungul anilor, mulți oameni încă nu dispun de competențele 
tehnice necesare pentru a conduce o afacere de succes. Există atât de multe tehnici și 
instrumente pe care ar trebui să le luați în considerare atunci când vine vorba de înființarea și 
gestionarea unei afaceri de succes. Unul dintre cei mai importanți factori pe care ar trebui să 
îi luați în considerare este reprezentat de abilitățile dumneavoastră tehnice. Având 
cunoștințele necesare vă va permite să fiți mai eficient și mai eficace în gestionarea unei 
afaceri. 
Acestea sunt câteva dintre cele mai importante competențe tehnice pe care ar trebui să le 
luați în considerare atunci când vine vorba de a fi antreprenor: 
 

Codare 

Una dintre cele mai importante abilități tehnice pe care ar trebui să le luați în considerare 
atunci când vine vorba de a fi antreprenor este codarea. Această abilitate este folosită în mod 
obișnuit în dezvoltarea paginilor web și a altor aplicații. Datorită progreselor tehnologice care 
au avut loc de-a lungul anilor, acum este mai ușor ca niciodată să înveți să codezi. Există 
numeroase organizații care îi pot ajuta pe oameni să își îmbunătățească abilitățile, cum ar fi 
Code.org și Khan Academy. Chiar dacă aveți dezvoltatori pentru asta, este plăcut să puteți sări 
în cod și să reparați mici lucruri care nu vă convin.  

Wireframing 

În calitate de tânăr antreprenor, este posibil să vă puteți baza doar pe o singură persoană care 
să vă ajute să faceți lucrurile. Cu toate acestea, nu lăsați ca acest lucru să vă împiedice să 
dezvoltați o strategie de wireframing care vă va ajuta să atrageți și să păstrați potențialii 
clienți. Wireframing-ul este un proces care permite vizitatorilor site-ului web să vizualizeze 
modul în care ar trebui să navigheze pe site-ul dumneavoastră. În plus, procesul de 
wireframing este simplu și direct. Acesta implică crearea unui cadru care vă va permite să 
construiți și să gestionați un site web și o aplicație. De asemenea, vă poate ajuta să dezvoltați 
o strategie pentru dezvoltarea de software. Aceasta este o abilitate vitală pentru oricine este 
implicat în procesul de afaceri software și IT. Pentru a vedea câteva exemple bune, consultați 
site-ul Wireframe Showcase. 
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Cloud-ul 

Unul dintre cei mai importanți factori pe care ar trebui să îi luați în considerare atunci când 
vine vorba de elaborarea unei strategii pentru dezvoltarea de software este o bună înțelegere 
a cloud-ului. O bună înțelegere a diferitelor instrumente și servicii disponibile în cloud vă va 
permite să vă îmbunătățiți eficiența și să țineți pasul cu schimbările de pe piață. Înainte de a 
începe să folosiți cloud-ul, asigurați-vă că aveți cunoștințele necesare pentru a-l utiliza în mod 
corespunzător. Este inevitabil ca toate datele dumneavoastră să fie stocate în cele din urmă 
pe platformă. Având măsurile de securitate și capacitățile de colaborare adecvate, veți putea 
să vă păstrați datele în siguranță. Pentru a afla mai multe despre cloud, consultați un curs pe 
ALISON. 

Big Data 
 
Big Data este mai mult decât un cuvânt la modă. Este, de asemenea, o parte necesară a 
oricărei strategii de afaceri pentru a lua decizii în cunoștință de cauză. Vă poate ajuta să vă 
îmbunătățiți eficiența operațiunilor și să luați decizii în cunoștință de cauză. De asemenea, vă 
poate ajuta să creați campanii eficiente și personalizate. Big data reprezintă o cantitate uriașă 
de informații care pot fi colectate și utilizate în fiecare aspect al unui proces digital. Având 
cunoștințele necesare pentru a le utiliza, vă va permite să creați și să implementați conținut 
eficient care vă va ajuta să convertiți traficul în vânzări. Vă poate ajuta să vă îmbunătățiți 
relațiile cu clienții și să luați decizii în cunoștință de cauză. Este important să vă amintiți că, 
cunoștințele = putere. Pentru a afla mai multe despre big data, există cursuri în Udemy.  
 
Contabilitate și evidență online 
 
Unul dintre cei mai importanți factori pe care orice afacere ar trebui să îi ia în considerare 
atunci când vine vorba de gestionarea finanțelor sale este de a avea un software adecvat de 
contabilitate și evidență contabilă. Există numeroase tipuri de software care vă pot ajuta să 
țineți evidența tuturor tranzacțiilor financiare, cum ar fi salarizarea, facturarea și 
contabilitatea. Înainte de a începe să folosiți oricare dintre aceste software-uri, începeți prin 
a învăța cum funcționează și găsiți-l pe cel care se potrivește nevoilor dumneavoastră. Iată o 
listă cu cele mai bune programe de contabilitate și evidență contabilă: Cel mai bun software 
de contabilitate pentru afaceri mici.  
 
Imprimare 3D 
 
Lumea este plină de inovații tehnologice care au avut un impact uriaș în diverse domenii. De 
la sănătate la educație, imprimarea 3D a schimbat complet modul în care fabricăm și 
consumăm produse și materiale. 
 
Dacă sunteți un antreprenor de start-up, imprimarea 3D vă poate ajuta să reduceți costurile 
de creare de noi produse și să creșteți eficiența afacerii existente. Capacitățile sale avansate 
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au permis producătorilor industriali să creeze produse noi și inovatoare. De asemenea, 
sistemul său de stocare bazat pe cloud elimină nevoia de inventar fizic. 
 
Dezvoltare Android și iOS 
 
Marketingul mobil este prezent și va deveni din ce în ce mai mare. Pentru a rămâne 
competitiv, trebuie să aveți o strategie care să includă un site web și o aplicație mobile-
friendly. Având aceste două componente vă va permite să ajungeți la clienții dumneavoastră 
și să generați mai mulți bani. Dezvoltarea unei aplicații și a unui site web care să fie prietenoase 
cu dispozitivele mobile este doar începutul.  
 
Cele mai recente versiuni ale Apple și Android, cunoscute sub numele de iOS 15.5 și, respectiv, 
12, își fac loc în smartphone-uri. Pe măsură ce piața aplicațiilor continuă să crească, este 
important ca dezvoltatorii să profite de această oportunitate. Unul dintre cei mai importanți 
factori pe care ar trebui să îi luați în considerare atunci când vine vorba de dezvoltarea de 
aplicații este să învățați cum să folosiți o varietate de instrumente, cum ar fi Flutter, SwiftUI, 
iOS Studio. Pe lângă învățarea construcției unei aplicații, este necesară și învățarea întreținerii 
si testării.  
 
Comunicare 
 
Unul dintre cei mai importanți factori pe care ar trebui să îi luați în considerare atunci când 
vine vorba de succesul online este capacitatea de a comunica eficient cu ceilalți. Acest lucru 
se realizează prin utilizarea diferitelor instrumente și tehnici, cum ar fi comenzile rapide de la 
tastatură pentru e-mail și automatizarea. Faptul că aveți abilitățile de a vă gestiona căsuța de 
e-mail vă va permite să țineți evidența tuturor mesajelor și să fiți la curent cu ceea ce se 
întâmplă în afacerea dumneavoastră. 
 
Social media 
 
Platformele de social media sunt foarte importante pentru orice afacere pentru a-și construi 
prezența online. Indiferent dacă sunteți un antreprenor bazat pe servicii sau un antreprenor 
bazat pe produse, acestea ar trebui să facă parte din strategia dumneavoastră de marketing. 
Ele sunt incredibil de eficiente și vă pot oferi un mare potențial, dar le place să se schimbe 
rapid, așa că ar trebui să fie actualizate în mod regulat. Având abilitățile de a vă gestiona inbox-
ul, veți putea ține pasul cu vremurile și vă veți asigura că nu vă pierdeți timpul. Există multe 
instrumente care vă pot ajuta să vă gestionați conturile de social media, cum ar fi Hootsuite și 
Buffer. Cu toate acestea, există, de asemenea, multe cursuri online gratuite care vă pot ajuta 
să vă îmbunătățiți abilitățile.  
 
Optimizarea motoarelor de căutare (SEO) 
 
În ciuda numeroșilor oameni care nu iau acest lucru în serios, implementarea unui SEO eficient 
este foarte importantă pentru orice afacere. Aceasta poate contribui la creșterea traficului pe 
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site-ul dumneavoastră web și la atragerea mai multor clienți potențiali. Având abilitățile de a 
vă gestiona căsuța poștală de primire, vă va permite să țineți evidența tuturor mesajelor și să 
fiți la curent cu ceea ce se întâmplă în afacerea dumneavoastră. Înainte de a începe o nouă 
afacere, este important să aveți abilitățile necesare pentru a avea succes. Având aceste șapte 
abilități tehnice vă va permite să profitați de toate instrumentele și tehnicile care sunt 
disponibile pentru a vă ajuta să vă dezvoltați afacerea. Iată un ghid pentru începători în 
materie de SEO. 
 

V. Concluzie  
 
TIC este de mult timp un subiect de discuție în domeniul antreprenoriatului. Apariția 
tehnologiilor digitale a creat noi oportunități pentru ca organizațiile să își îmbunătățească 
operațiunile și avantajul competitiv. Pe lângă faptul că sunt benefice pentru operațiunile de 
afaceri, inovația și creativitatea care rezultă din utilizarea TIC creează, de asemenea, noi 
avantaje competitive pentru organizații. 
 
În ciuda perturbărilor inițiale cauzate de pandemie, mulți antreprenori din domeniul digital au 
declarat că afacerile lor au reușit să își revină după carantină. TIC a fost considerat un 
instrument puternic pentru antreprenorii aspiranți, deoarece îi poate ajuta să își 
îmbunătățească abilitățile în diverse domenii, cum ar fi gestionarea afacerilor, creativitatea și 
conducerea. Prin utilizarea corectă a instrumentelor și a platformelor, tinerii își pot dezvolta 
abilitățile antreprenoriale. 
 
Din cauza schimbărilor tehnologice rapide care au avut loc în ultimii ani, este mai important 
ca niciodată ca oamenii să aibă competențele tehnice adecvate pentru a reuși pe piața actuală. 
Acest lucru se datorează faptului că, într-o eră digitală, apar constant noi evoluții și inovații. 
 
Din nefericire, mulți oameni nu dispun încă de aceste competențe pentru a-și gestiona 
afacerile. Este important să analizați cu atenție diferitele tehnici și instrumente care vă vor 
ajuta să reușiți, cum ar fi codificarea, comunicarea, contabilitatea, dezvoltarea mobilă, SEO 
etc. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care ar trebui să le luați în considerare este 
cunoașterea problemelor tehnice. Faptul de a avea abilitățile necesare vă va permite să fiți 
mai eficient în gestionarea unei afaceri. 
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Trăim într-o lume a schimbării. Cu toții încercăm să ne adaptăm la noua realitate după 
pandemia Covid-19 și războiul din Ucraina. Ne confruntăm în mod constant cu noi provocări. 
Fiecare dintre noi, în special tinerii, aude adesea declarații potrivit cărora astăzi toată lumea 
ar trebui să fie o persoană antreprenorială. 
 
Publicația de mai sus prezintă cadrul în care se pot elibera competențele antreprenoriale ale 
tinerilor, care sunt esențiale indiferent de cariera lor profesională. Capitolul 3 prezintă 
programe și metode selectate care sprijină tinerii în dobândirea de competențe 
antreprenoriale, în special cum ar fi: 

• Programul școlar 
• Simulări 
• Competiții 
• Activități extracurriculare 
• Ateliere 
• Tabere de vară 
• Vizite de studiu 

Programele și metodele prezentate mai sus permit dezvoltarea competențelor 
antreprenoriale ale tinerilor printr-o combinație de medii și abordări diferite de învățare. 
Toate exemplele de programe și metode prezentate pot fi adaptate și implementate cu succes 
la grupul țintă specific de cursanți, având în vedere ideea de a promova spiritul antreprenorial 
și de a responsabiliza tinerii. 

Astfel, capitolul 4 se concentrează pe competențele îmbunătățite prin metodele și 
programele analizate. Primul program menționat- Programul școlar-permite elevilor să 
dezvolte următoarele competențe: creativitate și abilități de colaborare, pregătirea pentru 
viitor, identificarea și recunoașterea problemelor, să devină rezilienți, să gândească în afara 
cutiei. 

Prin intermediul simulărilor este posibil să se îmbunătățească abilități precum: abilități 
tehnice, abilități de rezolvare a problemelor, abilități de comunicare. 
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Concursurile, în special concursurile de antreprenoriat, le oferă cursanților ocazia de a 
stimula raționamentul critic, luarea deciziilor, rezolvarea problemelor, munca în echipă, 
abilitățile de prezentare și abilitățile practice. 

Un alt exemplu este activitatea extracurriculară care îmbunătățește cel mai frecvent 
următoarele abilități ale tinerilor: abilități de management de proiect, abilități de rezolvare 
a problemelor, abilități de gândire creativă, abilități de lucru în echipă, abilități de 
comunicare, o mentalitate antreprenorială și inovatoare și inteligență emoțională. 

Atelierele pot fi utilizate cu succes pentru a dezvolta competențele antreprenoriale. În cadrul 
atelierelor, participanții își pot dezvolta următoarele abilități: creativitate, comunicare 
eficientă, abilități de bază pentru viață, leadership, gestionarea timpului, luarea deciziilor, 
pregătirea pentru lumea exterioară. 

Programele taberelor de vară pot fi tratate ca o mare oportunitate de a interacționa cu alte 
persoane. În timpul acestora veți putea să vă îmbunătățiți abilități precum: asumarea 
responsabilității, ieșirea din zona de confort, concentrarea asupra valorilor și așteptărilor, 
practicarea leadership-ului, construirea de relații. 

Nu în ultimul rând, prin intermediul vizitelor de studiu care le permit elevilor să înțeleagă mai 
bine un anumit fenomen sau o anumită organizație, aceștia au posibilitatea de a-și dezvolta o 
mare varietate de abilități, cum ar fi ascultarea și observarea. Mai mult, importanța vizitei de 
studiu se poate reflecta în: învățarea eficientă, schimbul de idei, îmbunătățirea perspectivei 
și crearea de rețele globale. 

În cele din urmă, este necesar să menționăm tipurile de TIC în antreprenoriatul tinerilor. 
Primul exemplu de combinație între TIC și antreprenoriat este comerțul electronic, care oferă 
posibilitatea de a cumpăra sau de a vinde produse sau servicii online pe cale electronică. 

Mai mult, TIC este un instrument excelent pentru îmbunătățirea competențelor 
antreprenoriale, de exemplu, TIC îi poate ajuta pe tinerii antreprenori să se conecteze și să 
lucreze în rețea cu alți antreprenori, să stabilească noi contacte și să își vadă ideile din noi 
perspective. Tehnologiile digitale le permit tinerilor să se conecteze cu mentori care au o 
experiență solidă într-un anumit domeniu și care sunt dispuși să își împărtășească 
cunoștințele. 

Nu mai este nevoie să spunem că, în prezent, tehnologiile digitale sunt folosite pentru a 
dezvolta competențele antreprenoriale. A fi antreprenor este destul de complex. Pentru a 
reuși, este esențial să dețineți următoarele competențe tehnice: codare (utilizată pentru 
dezvoltarea paginilor web și a altor aplicații), wirefarming (procesul care permite vizitatorilor 
unui site web să vizualizeze modul în care ar trebui să navigheze pe site-ul dvs.), cloud 
(serviciile din cloud vă ajută să vă îmbunătățiți eficiența și să țineți pasul cu schimbările de pe 
piață), big data (reprezintă o cantitate uriașă de informații care pot fi colectate și utilizate în 
fiecare aspect al unui proces digital), contabilitate și evidență online (unul dintre cei mai 
importanți factori pe care orice afacere ar trebui să îi ia în considerare atunci când vine vorba 
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de gestionarea finanțării sale este de a avea un software adecvat de contabilitate și evidență 
contabilă), imprimarea 3D (poate ajuta la reducerea costurilor de creare de noi produse și la 
creșterea eficienței afacerii existente), dezvoltarea android și iOS (pentru a rămâne 
competitiv, trebuie să aveți o strategie care să includă un site web și o aplicație mobile-
friendly), comunicarea (capacitatea de a comunica eficient cu ceilalți), social media (joacă un 
rol important pentru ca orice afacere să își construiască prezența online). 
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