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Dragi profesori, 

În bunele tradiții ale CEDA de a veni mereu în sprijinul cadrelor didactice cu instrumente utile 

pentru procesul de învățare, propunem aici un nou set de materialele care vizează dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale și a spiritul de inițiativă. În contextul educațional curent, dezvoltarea 

acestei competențe-cheie devine tot mai importantă. Iar aceasta înseamnă crearea unui mediu de 

învățare stimulativ, în care fiecare elev să fie încurajat să propună idei, fiind sigur că acestea vor fi 

apreciate la justa valoare și că el va învăța cum să găsească sprijin pentru realizarea lor. 

Este important să facem câteva precizări de rigoare cu privire la dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale. Mai întâi de toate, noi credem că este important să facem diferența dintre înțelegerea 

în sens îngust și înțelegerea în sens larg a competenței antreprenoriale. Competența antreprenorială în 

sens îngust înseamnă setul de cunoștințe, abilități și atitudini necesare pentru deschiderea unei afaceri. 

Competența antreprenorială în sens larg înseamnă cunoștințele, abilitățile și atitudinile necesare pentru 

a-i ajuta pe elevi să devină persoane cu încredere în sine și în propriile forțe; să fie oameni deschiși și 

doritori să învețe pe parcursul întregii vieți; să fie activi, pro activi și productivi, creativi și inovatori; 

să fie angajați civic și responsabili. Adică să întrunească acele atribute generice ale absolvenților, așa 

cum sunt acestea definite în Cadrul de Referință al Curriculumului Național și care îi pot permite unui 

tânăr să facă față oricăror situații de rezolvare a problemelor care pot apărea în viață. 

În al doilea rând, este important să înțelegem că elementul definitoriu al competenței 

antreprenoriale este „valorificarea ideilor și posibilităților și transformarea acestora în VALOARE 

PENTRU ALȚII”. Iar valoarea poate fi nu doar financiară sau materială, ci și culturală sau socială. 

Prin urmare, formarea acestor competențe nu poate fi vizată de o singură disciplină dedicată, ci trebuie 

abordată infuzional, în cadrul tuturor disciplinelor. De asemenea, ea trebuie încorporată în modul de 

funcționare a unei instituții educaționale, în cultura organizațională. Credem că instrumentele propuse 

aici – SITUAȚIILE DE INTEGRARE – pot fi eficiente atât la disciplinele generale și tehnice, cât și 

în cazul activităților extra curriculare. Ele pot fi pe larg folosite și adaptate atât în învățământul general, 

chiar de la ciclul primar, în cadrul disciplinelor de cultură generală, cât și în învățământul profesional 

tehnic, în cadrul disciplinelor generale și tehnice, dar și în cadrul unor discipline dedicate precum 

„Bazele antreprenoriatului”. 

Nu în ultimul rând, considerăm că situațiile de integrare sunt un instrument foarte util în 

abordarea „learning-by-doing”, adică învățarea experiențială pe care CEDA o promovează deja de 

foarte mulți ani și care oferă un câmp larg de acțiune pentru cadrele didactice și pentru elevi, prin 

posibilitățile de activitate transdisciplinară, activități de tip proiect, activități în comunitatea 

educațională sau locală, sau chiar inițiative de anvergură națională, în viitor. 

Sperăm ca materialele prezentate aici, concepute în cea mai mare parte de cadrele didactice 

din învățământul profesional tehnic, care au participat la programele de formare oferite în cadrul 

proiectelor implementate de CEDA, vor servi drept instrumente utile de lucru, dar și drept sursă de 

inspirație în elaborarea materialelor proprii pentru toate cadrele didactice care se simt inspirate de 

ideea inoculării la elevii lor a interesului pentru contribuția la binele comun, adică la crearea de 

VALOARE – socială, culturală, materială, financiară – PENTRU ALȚII, sau în sprijinul celor din jur. 

Iar acest interes este definitoriu, dacă ne dorim să trăim într-o lume mai bună. Cu gânduri bune pentru 

toți cei ce vor persevera în dezvoltarea competențelor antreprenoriale și a spiritului antreprenorial, 

Sofia Suleanschi,       Liliana Nicolaescu-Onofrei, 

Director executiv, CEDA      Expert/consultant, CEDA 
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Introducere. Scopul și menirea acestui document 

Prezentul document propune un model conceptual pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale 

și a spiritului de inițiativă la disciplinele generale și tehnice în învățământul profesional tehnic. 

Baza teoretică a modelului conceptual o constituie Cadrul european de competențe antreprenoriale 

„EntreComp”, publicat de către Uniunea Europeană în 2016, axat pe unificarea abordărilor și 

eforturilor de promovare și dezvoltare a competenței antreprenoriale ca și competență-cheie. 

Abordarea practică se bazează pe studiul rapoartelor privind bunele practici de implementare a 

educației antreprenoriale în țările europene, precum și pe rezultatele experiențelor de aplicare în 

practica de predare-învățare-evaluare la disciplinele vizate, obținute în cadrul proiectului „Activitatea 

de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului și Angajării în Câmpul Muncii” (MEEETA IV), 

implementat în Republica Moldova de către Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în 

Afaceri ( CEDA), cu suportul financiar al Fundației Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein. 

Documentul se adresează formatorilor profesioniști din domeniu, conceptorilor de materiale 

curriculare și didactice și, în special, profesorilor de discipline generale și tehnice din învățământul 

profesional tehnic (dar și cadrelor didactice din învățământul general). 

Compartimentul 1 conține referințele de rigoare la documentele de politici educaționale, naționale și 

internaționale, care pun accent pe importanța competențelor antreprenoriale și a spiritului de inițiativă 

pentru dezvoltarea personală, socială și profesională a persoanelor în societatea modernă. 

Compartimentul 2 conține o descriere generală a Cadrului de competențe antreprenoriale 

„EntreComp”, cu explicitarea principalelor componente ale acestuia: modelul conceptual, modelul 

progresiv, nivelurile de măiestrie și rezultatele învățării. 

Compartimentul 3 prezintă un model conceptual de integrare a competențelor antreprenoriale la 

disciplinele generale și tehnice în învățământul profesional tehnic, prin intermediul creării situațiilor 

de integrare, în vederea realizării unei abordări cross-curriculare eficiente. Tot aici se prezintă pașii de 

urmat pentru aplicarea acestui model matriceal, pentru asigurarea dezvoltării competențelor 

antreprenoriale. 
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I. IMPORTANȚA COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE ȘI A 

SPIRITULUI DE INIȚIATIVĂ. POLITICI EDUCAȚIONALE NAȚIONALE ȘI 

EUROPENE 

1.1. Competențele antreprenoriale în documentele de politici educaționale ale 

Republicii Moldova 

Competențele antreprenoriale și spiritul de inițiativă, alături de alte opt competențe-cheie (competențe 

de comunicare în limba română; competențe de comunicare în limba maternă; competențe de 

comunicare în limbi străine; competențe în matematică, științe și tehnologie; competențe digitale; 

competența de a învăța să înveți; competențe sociale și civice; competențe de exprimare culturală și 

de conștientizare a valorilor culturale) fac parte din sistemul de finalități educaționale vizate de Codul 

Educației al Republicii Moldova.1   

Școlile, instituțiile de învățământ profesional tehnic și instituțiile de învățământ superior sunt actorii 

cei mai importanți în dezvoltarea acestor competențe la elevi și studenți. Modalitățile de realizare a 

învățării antreprenoriale abordate până în prezent în Republica Moldova sunt diverse: studierea unor 

discipline specializate de educație antreprenorială (disciplina „Bazele antreprenoriatului” în instituțiile 

de învățământ profesional tehnic) sau introducerea unor cursuri modulare / module de sine stătătoare 

(de ex., modulul „Proiectarea carierei personale și dezvoltarea spiritului antreprenorial” in cadrul 

disciplinei „Dezvoltare personală”), abordarea infuzională, transdisciplinară, de încorporare a 

competențelor antreprenoriale în procesul de predare a diverse discipline de studiu sau implementarea 

de activități extracurriculare axate pe dezvoltarea competențelor antreprenoriale. 

Din punct de vedere al documentelor de politici educaționale, după Codul Educației, de o importanță 

majoră este Cadrul de Referință al Curriculumului Național, elaborat pe parcursul anilor 2014-2016 și 

aprobat în 2017. Cadrul conturează un PROFIL al absolvenților învățământului general, constituit din 

patru atribute generice. Conform acestora, tinerii cetățeni ai Republicii Moldova sunt: 

• persoane cu încredere în sine și în propriile forțe, își cunosc bine potențialul, gândesc 

independent, se pot adapta la schimbări, demonstrând autonomie și integritate morală; 

• deschiși și doritori să învețe pe parcursul întregii vieți, progresând treptat și ajungând la rezultate 

conform capacităților personale, pentru a fi capabili să facă față cu succes provocărilor unei 

societăți și unei economii ale cunoașterii și unui mediu în schimbare perpetuă;  

• activi, proactivi și productivi, creativi și inovatori, capabili să-și asume riscuri rezonabile, să 

comunice eficient și să lucreze eficient în echipe pentru binele comun; 

• angajați civic și responsabili, asumându-și conștient valorile general-umane importante pentru o 

societate democratică, își cunosc, apreciază și promovează identitatea culturală, sunt cetățeni activi, 

conștienți și angajați, care contribuie, în mod eficient, la dezvoltarea și prosperarea societății. 

În tabelul 1 este prezentată descrierea atributelor generice ale tânărului cetățean pe niveluri de 

învățământ. O examinare atentă a acestor descrieri permite să vedem în acest profil referințe la 

comportamente concrete care vizează posedarea mai multor cunoștințe, abilități și atitudini 

antreprenoriale, așa cum sunt înțelese acestea și în cadrul documentelor de politici europene. 

  

 

1 Codul educației al Republicii Moldova, Art. 11. 
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Tabelul 1. Descrierea atributelor generice ale elevilor – viitori cetățeni pe niveluri de învățământ 2 

ATRIBUTELE GENERICE 

ALE ABSOLVENTULUI / 

TÂNĂRULUI CETĂȚEAN 

DESCRIEREA COMPORTAMENTELOR CARE ATESTĂ PREZENȚA LA ELEVI A ATRIBUTELOR 

GENERICE LA FINELE NIVELURILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

1. PERSOANELE CU 

ÎNCREDERE ÎN 

PROPRIILE FORȚE 

DEMONSTREAZĂ: 

La finele ciclului primar, 

elevii: 

La finele ciclului gimnazial, elevii: La finele ciclului liceal, elevii: 

- respect față de sine, 

autocunoaștere și încredere 

în sine, managementul 

sinelui; 

- își cunosc și apreciază 

punctele forte și domeniile 

care necesită dezvoltare; 

- au încredere în forțele proprii și sunt 

capabili să se adapteze la schimbări, 

producând efecte pozitive; 

- își pot pune în valoare competențele; 

- își pun în valoare și aplică eficient competențele; 

- demonstrează verticalitate și reziliență în situații 

dificile și adverse; 

- respect față de cei din jur; - manifestă respect și grijă 

pentru cei din jur; 

- manifestă respect și empatie pentru 

cei din jur, interesându-se de grijile și 

problemele acestora; 

- manifestă respect, se implică și oferă ajutor 

dezinteresat celor care au nevoie de acesta; 

- autonomie și integritate 

morală, adeziune la valorile 

morale general-umane; 

- pot distinge între bine și 

rău, între corect și greșit; 

- demonstrează integritate morală, 

corectitudine, demnitate, onestitate; 

- demonstrează curaj, iau atitudine și se implică 

pentru a apăra ceea ce e moral; 

- își asumă valorile general-umane importante 

pentru o societate modernă, liberă și democratică; 

- gândire critică și 

comunicare asertivă; 

- știu să pună întrebări 

pentru a înțelege mai bine 

o informație, pentru a-și 

forma o opinie; 

- își expun liber și cu 

încredere ideile; 

- respectă puncte de vedere diferite; 

- își formulează coerent punctele de 

vedere și le argumentează 

convingător; 

- analizează și evaluează critic fapte, probleme, 

situații etc.; 

- comunică asertiv și persuasiv; 

- atitudine pozitivă față de 

dezvoltarea personală și față 

de muncă; 

- își exprimă/împărtășesc 

cu alții satisfacția și 

- explorează diverse domenii de 

activitate, în scopul creșterii personale; 

- își evaluează potențialul și își 

- identifică și preiau modele / experiențe de succes 

de dezvoltare personală din context local, național 

și universal; 

 

2 Cadrul de referinţă al curriculumului national (aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 432 din 29 mai 2017)   

https://mecc.gov.md/sites/default/files/cadrul_de_referinta_final_rom_tipar.pdf; Pentru prima data, proiectul Cadrului și profilul absolventului au fost publicate în volumul 

„Educaţie pentru o societate a cunoaşterii: Cadrul de referinţă al noului Curriculum Naţional. Studii de politici educaţionale”. IPP, Chişinău, 2015, 

https://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu%20Cadrul%20de%20Referinta.pdf . 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/cadrul_de_referinta_final_rom_tipar.pdf
https://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu%20Cadrul%20de%20Referinta.pdf
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bucuria pentru rezultatele 

și succesele obținute; 

stabilesc preferințele; 

- aleg ocupații adecvate pentru timpul 

liber, conform aptitudinilor și 

intereselor; 

- își stabilesc scopuri concrete și realizabile, pentru 

a excela în viața personală, socială și profesională; 

- întreprind acțiuni concrete pentru a-și valorifica 

potențialul în vederea realizării scopurilor stabilite;  

- abilități de luare a unor 

decizii pertinente și 

responsabilitate pentru 

deciziile asumate. 

- iau decizii, solicitând 

opinii și sfaturi. 

- iau decizii pertinente în mod 

independent; 

- argumentează deciziile luate. 

- își asumă responsabilitatea pentru deciziile luate 

și pentru consecințele acestora în timp; 

- urmăresc consecvent realizarea deciziilor 

asumate. 

2. PERSOANELE 

DESCHISE CĂTRE 

ÎNVĂȚAREA PE 

PARCURSUL ÎNTREGII 

VIEȚI DEMONSTREAZĂ: 

La finele ciclului primar, 

elevii: 

La finele ciclului gimnazial, elevii: La finele ciclului liceal, elevii: 

- atitudine pozitivă și plăcere, 

interes și motivare pentru 

învățare; 

- manifestă curiozitate 

pentru a afla 

lucruri noi; 

- manifestă atitudine pozitivă și 

plăcere, interes și motivare pentru 

învățare; 

- demonstrează conștiinciozitate și perseverență în 

învățare;  

- analiză și reflecție asupra 

propriei învățări și implicare 

pentru optimizarea învățării; 

- își exprimă opinia cu 

privire la modalitățile de 

învățare la care sunt 

expuși; 

- își cunosc stilul de învățare, cunosc 

și aplică metode eficiente pentru 

propriul stil de învățare; 

- se implică activ în învățarea prin 

descoperire și cooperare; 

- determină resurse și instrumente care le 

facilitează învățarea; 

- facilitează activități de învățare prin cooperare 

pentru colegii lor; 

- stabilirea scopurilor proprii 

în învățare; 

- cunosc domeniile în care 

au nevoie de sprijin în 

procesul de învățare; 

- solicită sprijinul necesar; 

- își stabilesc scopuri în învățare; 

- își planifică procesul de învățare; 

- își evaluează rezultatele obținute și stabilesc 

scopuri noi în învățare; 

- își proiectează noi trasee de învățare; 

- deschidere față de moduri 

noi de gândire și idei noi; 

- manifestă atenție și 

interes pentru opiniile altor 

persoane; 

- respectă moduri diferite de gândire și 

de învățare ale semenilor; 

- participă activ la discuții și dezbateri; 

- explorează informații privind moduri noi de 

abordare multiaspectuală a faptelor, fenomenelor 

etc.; 

- interes și implicare în 

activități de învățare 

formală, nonformală și 

informală; 

- participă active la 

activitățile de învățare 

formală și nonformală 

oferite; 

- descriu situații de 

- solicită și aleg activități de învățare 

formală și nonformală, în funcție de 

interese, capacități 

și nevoile de învățare; 

- identifică situații și contexte de 

- se implică în organizarea și oferirea activităților 

de învățare formală și nonformală pentru colegii 

lor; 

- explorează și valorifică posibilitățile de învățare 

mailto:sshuleansky@ceda.md
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învățare informală cu care 

se întâlnesc în viața 

cotidiană; 

învățare informală din viața 

cotidiană, din perspectiva adecvării și 

utilității acestora; 

informală existente în scopul dezvoltării personale, 

sociale și profesionale; 

- efort pentru învățarea 

rapidă și eficientă. 

- manifestă atenție și 

concentrare 

în procesul de învățare. 

- selectează informația relevantă și 

semnificativă pentru scopul învățării. 

- selectează, combină și utilizează diverse resurse, 

instrumente și modalități eficiente pentru 

prelucrarea rapidă și calitativă a unor volume mari 

de informație. 

3. PERSOANELE ACTIVE, 

PROACTIVE, 

PRODUCTIVE, CREATIVE 

ȘI INOVATOARE 

DEMONSTREAZĂ: 

la finele ciclului primar, 

elevii: 

la finele ciclului gimnazial, elevii: La finele ciclului liceal, elevii: 

- opțiunea pentru un mod de 

viață sănătos și activ;  

- cunosc și aplică reguli ale 

unui mod de viață sănătos; 

- practică sistematic și cu plăcere 

activități motrice și sportive, în funcție 

de necesități, 

interese și posibilități;  

- respectă un regim alimentar rațional; 

- sunt adepții unui mod de viață sănătos și activ, pe 

care îl promovează și îl practică, respectând 

cerințele și principiile acestuia; 

- comunicare eficientă în 

contexte variate; 

- cunosc și aplică regulile 

de comunicare corectă și 

eficientă în diverse 

contexte; 

- participă activ la discuții și dezbateri, 

argumentându-și opiniile și 

manifestând respect 

pentru interlocutori; 

- își adaptează discursul comunicativ în funcție de 

contexte, situații, auditoriu, circumstanțe etc.; 

- colaborare eficientă, 

atitudine proactivă și 

contribuție necesară în 

activitatea comună; 

- participă cu interes la 

activități comune cu 

semenii lor; 

- manifestă dorința de a-și 

ajuta colegii; 

- au abilități de lucru în grup; 

- se oferă să sprijine colegii; 

- contribuie cu idei și fapte la 

realizarea activităților comune, la 

obținerea succesului comun; 

- au abilități de lucru în echipă; 

- își asumă roluri și responsabilități concrete în 

cadrul echipelor; 

- își asumă responsabilitatea pentru obținerea 

succesului comun; 

- axare pe rezolvarea creativă 

de probleme; 

- identifică probleme 

legate de viața cotidiană și 

învățare; 

- solicită și oferă ajutor la 

rezolvarea acestora; 

- propun și dezbat soluții pentru 

problemele de interes comun 

identificate; 

- colaborează la rezolvarea 

problemelor; 

- au o atitudine proactivă în depășirea situațiilor de 

problemă; 

- explorează modalități inovative de rezolvare a 

problemelor; 

mailto:sshuleansky@ceda.md
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inițiativă și spirit 

antreprenorial, inovație și 

creativitate; 

- manifestă curiozitate 

pentru activități inovative; 

- manifestă creativitate în 

domeniile de interes; 

- manifestă spirit inovativ, propun 

soluții creative pentru 

activitate; 

- acceptă și demonstrează o atitudine 

pozitivă față de schimbare; 

- inițiază și implementează proiecte 

individuale și de grup; 

- au abilități de planificare, organizare și evaluare a 

activității; 

- identifică oportunități pentru dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale; 

- manifestă flexibilitate și adaptabilitate la 

schimbare; 

- evaluează riscuri ale activității și acționează 

pentru diminuarea acestora; 

- asumarea de roluri diferite, 

inclusiv a rolului de lider, în 

diverse situații / contexte 

sociale.  

- se implică în activități de 

voluntariat. 

- inițiază activități de voluntariat; 

- identifică modele de lideri demni de 

urmat. 

- utilizează capacitățile de autoevaluare și 

autoanaliză a propriului potențial în cadrul unor 

activități concrete; 

- își asumă, în mod conștient, rolul de lider la 

organizarea unor activități și/sau proiecte, în 

funcție de pregătirea și competențele personale. 

4. PERSOANELE 

ANGAJATE CIVIC ȘI 

RESPONSABILE 

DEMONSTREAZĂ: 

La finele ciclului primar, 

elevii: 

La finele ciclului gimnazial, elevii: La finele ciclului liceal, elevii: 

- respect pentru lege, pentru 

drepturile și libertățile 

tuturor cetățenilor; 

- cunosc drepturile 

fundamentale ale copilului 

și responsabilitățile 

asociate fiecărui drept; 

- respectă legea, promovează 

drepturile și libertățile cetățenești în 

școală și în comunitate; 

- acționează asertiv în diverse situații și contexte 

sociale, în conformitate cu drepturile și libertățile 

cetățenești, promovând și cerând respectarea 

acestora; 

- participare activă în viața 

socială, culturală, economică 

și politică; 

- implicare în evaluarea 

problemelor complexe ale 

societății și rezolvarea 

acestora; 

- demonstrează interes și 

participă la evenimente 

culturale și sociale 

din școală și din 

comunitate; 

- observă probleme 

cotidiene cu care se 

confruntă familiile lor, 

vecinii, colegii de clasă; 

- demonstrează interes pentru 

evenimentele din viața socială, 

culturală, economică și politică; 

- participă activ la viața socială și 

culturală a comunității, a localității; 

- identifică probleme din comunitate și 

își expun opinia despre acestea, 

sensibilizând factorii de decizie și 

comunitatea; 

- participă la proiecte de soluționare a 

problemelor din comunitate; 

- se implică activ în viața socială, culturală, 

economică și politică a comunității, a localității, a 

țării; 

- evaluează impactul implicării personale în 

dezvoltarea comunității; 

- inițiază proiecte de soluționare a problemelor de 

diferit gen din comunitatea lor și în afara acesteia, 

cu mobilizarea tuturor părților interesate; 

mailto:sshuleansky@ceda.md
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- atenție, altruism, 

generozitate și sprijin pentru 

ajutorarea persoanelor aflate 

în dificultate; 

- manifestă interes pentru 

problemele persoanelor 

aflate în dificultate; 

- se implică în activități de voluntariat 

pentru sprijinirea persoanelor aflate în 

dificultate; 

- inițiază activități și proiecte pentru sprijinirea 

persoanelor aflate în dificultate; 

interes și implicare în 

dialogul intercultural; 

- manifestă interes și 

respect pentru valorile și 

opiniile altor persoane; 

- manifestă interes și deschidere pentru 

valorile culturale și tradițiile altor 

popoare; 

- manifestă flexibilitate și 

corectitudine în dialogul cu 

reprezentanții altor 

culturi; 

- își cunoaște și apreciază propria identitate 

culturală; 

- manifestă înțelegere, respect și toleranță pentru 

diversitatea culturală, etnică și confesională; 

- se implică în activități de promovare a identității 

culturale naționale, în raport cu identitatea 

culturală europeană și diversitatea culturală a 

lumii; 

- preocupare pentru 

păstrarea și valorificarea 

tezaurului cultural și 

spiritual al Republicii 

Moldova și pentru 

promovarea acestuia în 

lume; 

- cunosc și respectă 

simbolurile naționale ale 

Republicii Moldova; 

- cunosc tradițiile și 

obiceiurile populare 

principale din Republica 

Moldova în diversitatea lor 

culturală și participă la 

activități consacrate 

acestora. 

- cunosc și apreciază tezaurul cultural 

și spiritual al Republicii Moldova în 

diversitatea sa; 

- participă la inițiative de protejare a 

patrimoniului național istoric, cultural 

și spiritual. 

- inițiază proiecte de promovare a patrimoniului 

național istoric și cultural în comunitate, în țară și  

peste hotarele ei; 

- tendință de autorealizare în 

Republica Moldova. 

- demonstrează prin 

comportament și fapte că 

își iubesc familia și patria 

– Republica Moldova. 

- explorează oportunități de 

autorealizare în Republica Moldova. 

- sunt mândri că sunt cetățeni ai Republicii 

Moldova; 

- identifică și utilizează oportunități de 

autorealizare în Republica Moldova. 
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1.2. Competențele antreprenoriale în documentele de politici educaționale 

europene 

În context european și internațional, competențele antreprenoriale și dezvoltarea acestora pe 

parcursul întregii vieți constituie un subiect important, abordat în complexitate, în special în 

ultimele două decenii.  

Încă în a. 2006, Consiliul Uniunii Europene publica o recomandare specifică privind competențele-

cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Cele opt competențe-cheie vizate de această 

recomandare au fost, într-o măsură sau alta, preluate de statele-membre în documentele naționale 

de politici educaționale. 

La 22 mai 2018, Consiliul Uniunii Europene a publicat o versiune reactualizată a Recomandării 

privind „Competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții – un cadru european de 

referință”, în care sunt revizuite prevederile mai vechi din 2006 cu privire la cunoștințele, 

abilitățile și atitudinile necesare pentru formarea competențelor antreprenoriale și spiritului de 

inițiativă: 

„Cunoștințele antreprenoriale presupun cunoașterea diferitelor contexte și oportunități pentru 

punerea ideilor în practică în cadrul activităților personale, sociale și profesionale, precum și 

înțelegerea modului în care acestea pot să apară. Cetățenii ar trebui să cunoască și să înțeleagă 

abordările privind planificarea și gestionarea proiectelor, care includ atât procesele, cât și resursele. 

Ei ar trebui să aibă cunoștințe de economie și să înțeleagă oportunitățile și provocările sociale și 

economice cu care se confruntă un angajator, o organizație sau societatea. Ei ar trebui, de asemenea, 

să cunoască principiile etice și provocările legate de dezvoltarea durabilă și să își cunoască propriile 

puncte tari și puncte slabe.  

Abilitățile antreprenoriale sunt bazate pe creativitate, care include imaginația, gândirea strategică, 

soluționarea problemelor, reflecția critică și constructivă în cadrul proceselor creative și al inovării. 

Acestea includ capacitatea de a lucra atât independent, cât și în echipă, pentru a mobiliza resurse 

(persoane și materiale) și pentru a susține activitatea. Aceasta include capacitatea de a lua decizii 

financiare referitoare la cost și la valoare. Sunt esențiale capacitatea de a comunica eficient și de a 

negocia cu alte persoane, abordarea nesiguranței, incertitudinii, ambiguității și a riscului în procesul 

de luare a deciziilor în cunoștință de cauză.  

O atitudine antreprenorială se caracterizează prin inițiativă și autocontrol, capacitate de 

anticipare și de evaluare prospectivă, curaj și perseverență în atingerea obiectivelor. Include dorința 

de a motiva alte persoane și de a pune în valoare ideile acestora, empatia, grija față de alte persoane 

și în general, precum și acceptarea abordărilor etice de asumare a responsabilității pe parcursul 

întregului proces.” 3 

Această reactualizare făcută de Consiliul Uniunii Europene a fost necesară pentru a valorifica 

reperele privind dezvoltarea competențelor antreprenoriale și a spiritului de inițiativă, cuprinse într-

un alt document european de referință, „EntreComp: Cadrul de competențe antreprenoriale”. 

 

3 Recomandarea Consiliului Uniunii Europene din 22 mai 2018: „Competențele-cheie pentru învățarea pe tot 

parcursul vieții – un cadru european de Referință,  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=ES 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=ES
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II. Cadrul european de competențe antreprenoriale „EntreComp” 

Prezentare generală 

„EntreComp4: Cadrul de competențe antreprenoriale”5 a fost publicat de către Uniunea Europeană 

în 2016, ca urmare a activității desfășurate de către Centrul Comun de Cercetare (Joint Research 

Centre (JRC)) al Comisiei Europene, în numele Direcției Generale pentru ocuparea forței de muncă, 

probleme sociale și incluziune (Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion 

(DG EMPL)). 

Unul dintre obiectivele-cheie urmărite prin EntreComp este de a dezvolta o abordare conceptuală 

și o înțelegere comună a ceea ce înseamnă competențe antreprenoriale și spirit de inițiativă, precum 

și învățare antreprenorială, sprijinind astfel dezvoltarea competențelor antreprenoriale la nivel 

european. 

În contextul EntreComp, precum și al Recomandării Consiliul Uniunii Europene privind 

„Competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții – un cadru european de referință”, 

competențele antreprenoriale reprezintă competențe-cheie transversale, aplicate în toate sferele 

vieții de către persoane, grupuri și organizații, și sunt definite după cum urmează: 

 „Competențele antreprenoriale și spiritul de inițiativă semnifică valorificarea ideilor și 

posibilităților și transformarea acestora în valoare pentru alții. Ele se întemeiază pe 

creativitate, gândire critică și soluționarea problemelor, luarea de inițiativă și perseverență 

și capacitatea de a lucra în colaborare cu scopul de a planifica și a gestiona proiecte care au o 

valoare culturală, socială sau financiară.” 

Elementul de importanță majoră în această definiție o reprezintă accentul principal pe crearea 

valorii pentru alte persoane, indiferent de tipul acesteia sau contextul în care este creată.  

Spiritul antreprenorial, ca și competență, poate fi manifestat în toate sferele vieții. Acesta permite 

cetățenilor „să-și cultive dezvoltarea personală, să contribuie activ la dezvoltarea socială, să se 

integreze pe piața muncii ca angajați sau liberi profesioniști, și să lanseze sau să ridice la un alt 

nivel afacerile care pot fi de natură culturală, socială sau comercială.”6 

În abordarea EntreComp, competențele antreprenoriale și spiritul de inițiativă pot fi dezvoltate și 

manifestate în orice situație: de la curriculumul școlar până la activitatea inovatoare la locul de 

muncă, de la inițiative la nivel de comunitate locală la învățare și cercetare aplicată în cadrul 

studiilor universitare etc. În această abordare, competențele antreprenoriale pot fi manifestate la 

nivel individual, dar și la nivel de colectivitate.  

  

 

4 EntreComp – abreviere pentru „Entrepreneurship Competences” (engl.: Competențe antreprenoriale). 
5 Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp:  The Entrepreneurship 

Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union; EUR 27939 EN; doi: 10.2791 / 

593884 The Entrepreneurship Competence Framework, 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf  
6 EntreComp: Cadrul de competenţe antreprenoriale (traducerea în l. română), pag. 11. 
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2.1. Modelul conceptual EntreComp. Structura și componentele esențiale 

Modelul conceptual EntreComp este format din două dimensiuni principale:  

• 3 domenii de competență care reflectă direct definiția spiritului antreprenorial drept 

abilitatea de a transforma ideile în acțiuni ce generează valoare pentru altcineva decât sine: 

Idei și posibilități, Resurse, Implementare; 

• 15 elemente constitutive ale competenței antreprenoriale care pot fi dezvoltate separat 

sau în ansamblu, concomitent sau gradual, contribuind la formarea competenței 

antreprenoriale pentru toți cetățenii.  

Modelul conceptual EntreComp este reprodus în Tabelul 2. Fiecare element constitutiv al 

competenței antreprenoriale este însoțit de un indiciu sau îndemn, sugestie, care sugerează cum 

pot fi aplicate competențele în practică, și un descriptor, care detaliază câteva aspecte esențiale.  

Este important să se rețină: elementele constitutive ale competenței antreprenoriale sunt 

numerotate doar pentru a facilita lectura sau lucrul cu ele. Ordinea în care sunt prezentate nu reflectă 

nicidecum ordinea în procesul de învățare sau vreo ierarhie. Niciun element nu este mai important 

decât altele, nu există elemente de bază și nici secundare. 

Cele trei domenii de competență – „Idei și posibilități“, „Resurse“ și „Implementare“ – subliniază 

faptul că dezvoltarea competenței antreprenoriale înseamnă dezvoltarea abilității de a transforma 

ideile și posibilitățile în acțiuni, prin mobilizarea resurselor. Ele sunt interdependente: 

competența antreprenorială și spiritul de inițiativă le încorporează pe cele trei, luate în ansamblu.  

Cele 15 elemente constitutive ale competențe sunt, de asemenea, interdependente și trebuie să fie 

considerate ca părți constitutive ale unui întreg. În același timp, în document se subliniază faptul că 

cei care învață (elevii, studenții, cursanții adulți) nu e neapărat obligatoriu, și nici nu pot să ajungă 

la cel mai înalt nivel de măiestrie, sau la același nivel de măiestrie pentru toate competențele. În 

funcție de contextele de învățare, de experiență și de viață, nivelul de dezvoltare al acestora crește 

în timp în mod diferit. 

Tabelul 2: Modelul conceptual EntreComp7 

Domenii Competențe Indicii / Sugestii Descriptori 

1
. 
Id

ei
 ș

i 
p

o
si

b
il

it
ă
ți

 

1.1 

Identificarea 

posibilităților 

Folosiți-vă 

imaginația și 

abilitățile pentru a 

identifica 

posibilitățile de a 

crea valoare 

• Identificați și valorificați posibilitățile de a crea 

valoare prin explorarea situației economice, sociale, 

culturale  

• Identificați necesitățile și provocările care trebuie 

abordate  

• Stabiliți noi legături și combinați elementele 

dispersate ale situației pentru a genera posibilități de 

creare a valorii. 

 

7 Ibidem, p. 12-13 
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1.2 Creativitate 

Dezvoltați idei 

creative și 

semnificative  

• Dezvoltați câteva idei și posibilități de creare a unei 

valori, inclusiv soluții mai bune pentru provocările 

existente și cele noi  

• Explorați și experimentați cu abordări inovatoare  

• Combinați cunoștințele și resursele pentru a obține 

efecte valoroase 

1.3. Viziune 

Depuneți eforturi 

întru realizarea 

viziunii 

dumneavoastră 

despre viitor  

• Imaginați-vă viitorul  

• Creați-vă o viziune pentru a trece de la idei la fapte  

• Vizualizați scenariile viitoare pentru o mai bună 

direcționare a eforturilor și acțiunilor  

1.4 Aprecierea 

ideilor 

Valorificați ideile 

și posibilitățile la 

maximum  

• Definiți ce înseamnă valoare din punct de vedere 

social, cultural și economic  

• Recunoașteți potențialul unei idei de a crea valoare 

și identificați modalități adecvate de valorificare la 

maximum a acesteia  

1.5 Gândire 

etică și durabilă 

Evaluați 

consecințele și 

impactul ideilor, 

posibilităților și 

acțiunilor  

• Evaluați consecințele ideilor care aduc valoare și 

efectul acțiunilor antreprenoriale asupra comunității-

țintă, pieții, societății și mediului înconjurător  

• Reflectați asupra durabilității obiectivelor sociale, 

culturale și economice pe termen lung și asupra 

derulării acțiunilor selectate  

• Acționați cu responsabilitate  

2
. 
R

es
u

rs
e
 

2.1 

Conștientizarea 

de sine și 

autoeficacitatea 

Aveți încredere în 

propriile puteri și 

continuați să vă 

dezvoltați  

• Reflectați asupra necesităților, aspirațiilor și 

dorințelor dumneavoastră pe termen scurt, mediu și 

lung  

• Identificați și evaluați punctele forte și slabe 

personale și ale grupului  

• Aveți încredere în abilitatea dumneavoastră de a 

influența desfășurarea evenimentelor în pofida 

incertitudinilor, impedimentelor și eșecurilor 

temporare 

2.2 Motivație și 

perseverență 

Păstrați-vă 

determinarea și nu 

renunțați  

• Fiți hotărât să vă transpuneți ideile în acțiuni și să vă 

satisfaceți necesitatea de a reuși  

• Fiți gata să aveți răbdare și să tot încercați să 

realizați obiectivele pe termen lung, personale sau 

colective  

• Opuneți rezistență presiunilor, adversităților și 

eșecurilor temporare 

2.3 Mobilizarea 

resurselor 

Colectați și 

gestionați 

resursele de care 

aveți nevoie  

• Obțineți și gestionați resursele materiale, 

nemateriale și digitale de care aveți nevoie pentru a 

transpune ideile în acțiuni  

• Utilizați resursele limitate în cel mai eficient mod  

• Obțineți și gestionați competențele necesare la orice 

etapă, inclusiv competențele tehnice, legale, fiscale 

și digitale 

mailto:sshuleansky@ceda.md
http://www.ceda.md/


14 

CEDA, M. Eminescu,35, MD-2001 Chisinau, Republica Moldova 

Contact: Sofia Suleanschi, phone: +37322 885-426; 079404433; sshuleansky@ceda.md; www.ceda.md 

2.4 Cunoștințele 

financiar-

economice 

Dezvoltați-vă 

competențele 

practice în 

domeniul 

financiar-

economic  

• Estimați costurile transformării unei idei într-o 

activitate ce creează valoare  

• Planificați, implementați decizii financiare și 

evaluați efectele acestora în timp  

• Gestionați finanțele în așa fel încât să vă asigurați de 

faptul că activitatea dumneavoastră care creează 

valoare va dura o perioadă lungă de timp 

2.5. Mobilizarea 

altor persoane  

Inspirați, 

entuziasmați și 

implicați și alte 

persoane  

 

• Inspirați și entuziasmați părțile interesate relevante  

• Obțineți sprijinul necesar pentru a putea genera 

rezultate de valoare  

• Dați dovadă de abilități de comunicare eficientă, 

convingere, negociere și leadership  

3
. 
Im

p
le

m
en

ta
re

 

3.1 Luarea 

inițiativei 
Încercați  

• Inițiați procese care creează valoare  

• Înfruntați provocările  

• Acționați și străduiți-vă să vă atingeți scopurile de 

sine stătător, nu renunțați la ceea ce v-ați propus și 

continuați să îndepliniți sarcinile planificate 

3.2 Planificare 

și gestionare 

Stabiliți priorități, 

organizați și 

monitorizați 

• Stabiliți scopuri pe termen scurt, mediu și lung  

• Definiți prioritățile și elaborați planuri de acțiuni  

• Adaptați-vă la schimbările imprevizibile 

3.3 Gestionarea 

incertitudinilor, 

ambiguităților 

și riscurilor 

Luați decizii în 

privința 

incertitudinilor, 

ambiguităților și 

riscurilor 

• Luați decizii atunci când nu este clar rezultatul 

acestor decizii, atunci când informațiile disponibile 

nu sunt complete sau sunt ambigui sau atunci când 

există riscul de a obține rezultate neintenționate  

• Includeți în procesul de creare a valorilor metode 

structurate de testare a ideilor și prototipurilor încă 

de la etapele inițiale pentru a reduce riscul de eșec  

• Gestionați cu promptitudine și flexibilitate situațiile 

care evoluează rapid  

3.4 Conlucrarea 

cu alte persoane 

Lucrați în echipă, 

colaborați și 

stabiliți relații 

• Conlucrați și cooperați cu alte persoane întru 

dezvoltarea ideilor și implementarea lor  

• Stabiliți relații  

• Aplanați conflictele și abordați concurența printr-o 

atitudine pozitivă, dacă este cazul 

3.5. Învățarea 

din experiență 

Învățați din 

practică 

• Luați orice inițiativă de creare a valorilor drept 

ocazie de a învăța ceva  

• Învățați împreună cu alte persoane, inclusiv cu 

colegii, dar și cu mentorii dumneavoastră  

• Reflectați și învățați atât din reușite, cât și din 

nereușite (ale dumneavoastră sau ale altor persoane) 
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2.2. Modelul progresiv – evaluarea progresului în învățarea antreprenorială 

 

În viziunea cadrului EntreComp, progresul în învățarea antreprenorială trebuie evaluat prin prisma 

a două aspecte:  

• Dezvoltarea unei autonomii și responsabilități tot mai mari pentru implementarea ideilor 

și posibilităților de a crea valoare; 

• Dezvoltarea capacității de a genera valoare în situații simple și previzibile, pentru început, 

iar apoi – în situații complexe în continuă schimbare.  

Modelul progresiv al cadrului EntreComp oferă un punct de referință pentru dezvoltarea 

măiestriei, începând cu crearea valorilor prin sprijin extern și terminând cu crearea transformativă 

independentă a valorilor. Cele patru niveluri principale: de bază, intermediar, avansat și expert - 

se împart fiecare în două sub-niveluri. La nivelul de bază, valoarea antreprenorială este creată cu 

sprijin extern. La nivelul intermediar, valoarea antreprenorială este creată cu o autonomie tot mai 

mare. La nivelul avansat apare responsabilitatea de a transpune ideile în practică. La nivelul de 

expert, valoarea creată are un impact considerabil în domeniul său de referință. 
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Tabelul 3. Modelul progresiv EntreComp8 

 

 

8 EntreComp: Cadrul de competenţe antreprenoriale (traducerea în l. română), pag. 17 

De bază Intermediar Avansat Expert 

În baza asistenței din partea altor 

persoane 
Formarea independenței Asumarea responsabilității

 
Managementul transformării, inovării și dezvoltării 

Sub supraveghere 

directă. 

Cu puțină 

asistență de la alte 

persoane, o 

anumită 

autonomie și 

împreună cu 

colegii. 

De sine stătător și 

împreună cu colegii.  

Asumarea și 

partajarea 

anumitor 

responsabilități. 

Cu unele îndrumări 

și împreună cu alte 

persoane. 

Asumarea 

responsabilității 

pentru procesul 

decizional și pentru 

colaborarea cu alte 

persoane. 

Asumarea 

responsabilității 

pentru contribuția la 

dezvoltarea 

complexă într-un 

anumit domeniu. 

Contribuția substanțială la 

dezvoltarea unui anumit 

domeniu. 

Nivelul 1 

Descoperirea 

Nivelul 2 

Explorarea 

Nivelul 3 

Experimentarea 

Nivelul 4 

Cutezarea 

Nivelul 5 

Îmbunătățirea 

Nivelul 6 

Consolidarea 
Nivelul 7 

Extinderea 

Nivelul 8 Transformarea 

La nivelul 1 

accentul se pune 

pe descoperirea 

calităților, 

potențialului, 

intereselor și 

dorințelor 

dumneavoastră 

De asemenea, la 

acest nivel se 

identifică diferite 

tipuri de probleme 

și necesități, care 

pot fi 

soluționate/satisfă

cute într-un mod 

creativ, precum și 

se dezvoltă 

abilitățile și 

atitudinile 

personale. 

La nivelul 2 

accentul se pune 

pe explorarea 

diferitor moduri 

de abordare a 

problemelor, 

axându-ne mai 

mult pe diversitate 

și dezvoltarea 

abilităților și 

atitudinilor 

sociale. 

La nivelul 3 

accentul se pune pe 

gândirea critică și 

experimentarea care 

generează valoare, 

de exemplu prin 

exerciții 

antreprenoriale 

practice. 

La nivelul 4 

accentul se pune 

pe transformarea 

ideilor în acțiuni 

și pe asumarea 

responsabilității 

pentru acest lucru. 

La nivelul 5 

accentul se pune pe 

îmbunătățirea 

abilităților de 

transformare a 

ideilor în acțiuni, 

asumarea unei 

responsabilități tot 

mai mare pentru 

crearea valorilor și 

îmbunătățirea 

cunoștințelor despre 

antreprenoriat. 

La nivelul 6 

accentul se pune pe 

conlucrare, utilizând 

cunoștințele 

obținute pentru a 

crea valoare, 

înfruntând provocări 

tot mai complexe. 

La nivelul 7 

accentul se pune pe 

competențele 

necesare pentru a 

înfrunta provocările 

complexe, 

gestionând un 

mediu în continuă 

schimbare cu un 

gradul de 

incertitudine înalt. 

La nivelul 8 accentul se 

pune pe înfruntarea noilor 

provocări prin îmbogățirea 

cunoștințelor, prin 

capacitățile de cercetare, 

dezvoltare și inovare pentru 

a ajunge la un nivel de 

excelență și a transforma 

modul de lucru. 
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2.3. Nivelurile de măiestrie 

În tabelul 4 sunt date descrierile generale ale celor 3 domenii și 15 elemente constitutive ale competenței antreprenoriale, conform EntreComp, 

doar pentru trei niveluri de măiestrie, de bază, intermediar și avansat, deoarece acestea sunt considerate a fi aplicabile tuturor persoanelor. 

Cel de-al patrulea nivel, cel de expert, include, prin definiție, un nivel foarte înalt de cunoștințe și practici foarte specifice, care depind foarte 

mult de contextul în care sunt aplicate, de aceea nu pot fi sintetizate în descrieri unice. 

Descrierile succinte prezintă esența diferitor niveluri de măiestrie și pot fi folosite la dezvoltarea curriculară, la elaborarea materialelor didactice pentru 

predare – învățare – evaluare. Cuvântul „cursant” este folosit generic pentru cei ce învață (elevi, studenți, adulți). 

  
Tabelul 4. Nivelurile de măiestrie9 

Domeniu Competență De bază Intermediar Avansat  

Id
e
i 

și
 p

o
si

b
il

it
ă

ți
 

Identificarea 

posibilităților 
Cursanții pot găsi posibilități de a genera 

valoare pentru alte persoane. 
Cursanții pot observa posibilitățile de a 

satisface necesitățile existente. 
Cursanții pot valorifica și fructifica 

posibilitățile apărute pentru a face față 

provocărilor și pentru a crea valoare pentru 

alte persoane. 
Creativitate Cursanții pot dezvolta mai multe idei care 

creează valoare pentru alte persoane. 
Cursanții pot testa și perfecționa ideile care 

creează valoare pentru alte persoane. 
Cursanții pot transforma ideile în soluții care 

creează valoare pentru alte persoane. 
Viziune Cursanții pot să își imagineze cum arată 

viitorul dorit. 
Cursanții pot elabora o viziune inspiratoare, 

care încurajează alte persoane să se implice.  

 

Cursanții se pot baza pe viziunea lor pentru 

a-și orienta direcția strategică de luare a 

deciziilor. 

Aprecierea ideilor Cursanții pot înțelege și aprecia valoarea 

ideilor. 
Cursanții înțeleg că ideile pot avea diferite 

tipuri de valoare, care pot fi utilizate în 

diferite moduri.  

 

Cursanții pot elabora strategii pentru a 

valorifica la maximul valoarea generată de 

idei. 

Gândirea etică și 

durabilă 
Cursanții pot înțelege care este impactul 

alegerilor și comportamentului lor, atât în 

cadrul comunității, cât și asupra mediului. 

Cursanții se conduc de principiile eticii și 

durabilității atunci când iau decizii. 
Cursanții acționează astfel încât să asigure 

realizarea scopurilor ce țin de etică și 

durabilitate. 

R
e
su

r
s

e
 

Conștientizarea de 

sine și 

autoeficacitatea 

Cursanții pot găsi posibilități de a genera 

valoare pentru alte persoane. 
Cursanții își pot valorifica la maximum 

punctele forte și punctele slabe. 
Pentru a-și compensa neajunsurile, cursanții 

lucrează în echipă cu alte persoane cu scopul 

de a-și amplifica punctele forte. 

 

9 EntreComp: Cadrul de competenţe antreprenoriale (traducerea în l. română), pag. 19-20 
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Motivație și 

perseverență 
Cursanții vor să își urmeze pasiunea și să 

creeze valoare pentru alte persoane. 
Cursanții sunt dispuși să depună eforturi și 

să investească resurse pentru a-și urma 

pasiunea și a crea valoare pentru alte 

persoane. 

Cursanții pot să-și păstreze determinarea de 

a-și realiza pasiunea și pot continua să creeze 

valoare în pofida impedimentelor. 

Mobilizarea 

resurselor 
Cursanții pot găsi și utiliza resursele cu 

responsabilitate. 
Cursanții pot obține și gestiona diferite tipuri 

de resurse pentru a crea valoare pentru alte 

persoane. 

Cursanții pot crea strategii de mobilizare a 

resurselor de care au nevoie pentru a genera 

valoare pentru alte persoane. 
Cunoștințele 

financiar-economice 
Cursanții pot elabora bugetul pentru o 

activitate simplă. 
Cursanții pot găsi posibilități de finanțare și 

pot gestiona bugetul pentru activitatea lor de 

crearea a valorilor. 

Cursanții pot elabora un plan privind 

durabilitatea financiară a activității de creare 

a valorii. 
Mobilizarea altor 

persoane 
Cursanții își pot comunica ideile clar și cu 

entuziasm. 
Cursanții pot convinge, implica și inspira 

alte persoane să desfășoare activități de 

creare a valorii. 

Cursanții pot inspira alte persoane și le pot 

face să adere la activitățile de creare a 

valorii. 

Im
p

le
m

e
n

ta
re

 

Luarea inițiativei Cursanții sunt dornici de a purcede la 

soluționarea problemelor care afectează 

comunitatea în care trăiesc. 

Cursanții pot iniția activități de creare a 

valorii. 
Cursanții pot căuta posibilități de a lua 

inițiativa și adăuga sau crea valoare. 

Planificare și 

gestionare 
Cursanții pot stabili scopuri pentru o simplă 

activitate de creare a valorii. 
Cursanții pot elabora un plan de acțiuni, care 

să prevadă prioritățile și obiective 

intermediare pentru atingerea scopurilor. 

Cursanții își pot perfecționa prioritățile și 

planurile pentru a le ajusta la circumstanțele 

schimbătoare. 
Gestionarea 

incertitudinilor, 

ambiguităților și 

riscurilor 

Cursanților nu le este frică să greșească 

atunci când încearcă lucruri noi. 
Cursanții pot evalua beneficiile și riscurile 

unor opțiuni alternative și pot face alegeri 

care reflectă preferințele lor. 

Cursanții pot aprecia riscurile și pot lua 

decizii în pofida incertitudinii și 

ambiguității. 

Conlucrarea cu alte 

persoane 
Cursanții pot lucra în echipă pentru a crea 

valoare. 
Cursanții pot lucra împreună cu diferite 

persoane și grupuri pentru a crea valoare. 
Cursanții pot forma echipe și rețele în funcție 

de necesitățile activității lor de creare a 

valorii. 
Învățarea din 

experiență 
Cursanții pot recunoaște ce au învățat 

participând în activități de creare a valorilor. 
Cursanții pot reflecta și aprecia reușitele și 

eșecurile suferite și pot învăța lecția din 

acestea. 

Cursanții își pot îmbunătăți capacitatea de a 

crea valoare învățând din experiența 

acumulată și interacțiunea cu alte persoane. 
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2.4. Rezultatele învățării 
 

Cadrul de referință EntreComp conține o listă comprehensivă de 442 de rezultate ale învățării. Din raționamente de volum, nu sunt reproduse toate aici, dar pot fi 

accesate pe site-ul CEDA, în documentul complet EntreComp.  

Rezultatele învățării pot fi utilizate ca bază pentru elaborarea unor programe și activități educaționale axate pe promovarea și dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale, precum și  pentru a defini parametrii de evaluare a competențelor antreprenoriale formate.  

În calitate de exemplu de lucru, prezentăm aici doar rezultatele învățării pentru nivelul 3, Experimentarea. În cadrul unor discuții cu cadrele didactice, manageriale 

și de decizie din domeniul învățământului profesional tehnic, s-a convenit că nivelul 3 de măiestrie din EntreComp, Experimentarea (sub-nivel din cadrul nivelului 

Intermediar) poate fi considerat nivel corespondent anului I de studii în învățământului profesional tehnic. Subliniem încă o dată că această corelare este una 

convențională. În funcție de experiența anterioară a elevilor și de contextul concret al instituției de învățământ,  nu se exclude lucrul cu alte rezultate ale învățării de 

la nivelurile premergătoare sau următoare.  

Tabelul 5. Rezultate ale învățării, EntreComp, Nivelul 3 EXPERIMENTAREA 

 
Dome-

niu 

Elemente 

constitutive 

ale 

competenței 

antreprenoria

le 

Indicii / 

Sugestii 

Descriere globală Teme = „Firul roșu” Exemple de REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII, 

EntreComp 

Nivelul 3 EXPERIMENTAREA 

1
. 

Id
ei

 ș
i 

p
o

si
b

il
it

ă
ți

 

1
.1

. 
Id

en
ti

fi
ca

re
a

 p
o

si
b

il
it

ă
ți

lo
r
 

Folosiți-vă 

imaginația și 

abilitățile pentru 

a identifica 

posibilitățile de 

a crea valoare. 

Identificați și valorificați posibilitățile 

de a crea valoare prin explorarea 

situației economice, sociale și 

culturale.  

 

Identificați necesitățile și provocările 

care trebuie abordate. 

 

Stabiliți noi legături și combinați 

elementele dispersate ale situației 

pentru a genera posibilități de creare a 

valorii. 

Identificați, creați și 

valorificați 

posibilitățile. 

1.1.1. Pot explica ce reprezintă o posibilitate de a crea 

valoare 

Concentrați-vă pe 

provocări. 

1.1.2. Pot identifica posibilități alternative de soluționare 

a problemelor. 

Determinați 

necesitățile. 

1.1.3. Pot explica că diferite grupuri pot avea diferite 

necesități. 

Analizați contextul. 1.1.4. Pot spune care este diferența dintre contextele de 

creare a unei valori (de exemplu comunități sau rețele 

informale, organizații existente, piața) 
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1
.2

. 
C

re
a
ti

v
it

a
te

 

Dezvoltați idei 

creative și 

semnificative. 

Dezvoltați câteva idei și posibilități de 

creare a unei valori, inclusiv soluții 

mai bune pentru provocările existente 

și cele noi. Explorați și experimentați 

abordări inovatoare. Combinați  

cunoștințele și resursele pentru a 

obține efecte valoroase. 

Fiți curioși și deschiși. 1.2.1. Pot experimenta cu abilitățile și competențele de 

care dispun în situații noi. 

Dezvoltați ideile. 1.2.2. Pot experimenta cu diferite tehnici de generare a 

soluțiilor alternative a problemelor, utilizând resursele 

disponibile într-un mod eficient. 

Definiți problemele. 1.2.3. Pot participa în discuții de grup cu scopul de a 

identifica problemele „deschise“. 

Planificați valoarea. 1.2.4. Pot identifica funcțiile de bază de care trebuie să 

dispună un prototip (adică un model inițial, un exemplar 

de probă) pentru a ilustra valoarea ideii mele. 

Fiți inovatori. 1.2.5. Pot spune care este diferența dintre tipurile de 

inovații (de exemplu inovarea procesului față de 

inovarea produsului și inovarea socială, inovarea 

incrementală față de cea disruptivă). 

1
.3

. 

V
iz

iu
n

e
 

Depuneți 

eforturi întru 

realizarea 

viziunii 

dumneavoastră 

despre viitor. 

Imaginați-vă viitorul. Creați-vă o 

viziune pentru a trece de la idei la 

fapte. Vizualizați scenariile viitoare 

pentru o mai bună direcționare a 

eforturilor și acțiunilor. 

Imaginați-vă. 1.3.1. Pot elabora (în mod independent sau împreună cu 

alte persoane) o viziune inspirată a viitorului, care 

implică și alte persoane. 

Gândiți strategic. 1.3.2. Pot explica ce este o viziune și care este scopul 

acesteia. 

Ghidați acțiunile. 1.3.3. Viziunea mea de creare a valorii mă stimulează să 

depun efort pentru a trece de la idei la fapte. 

1
.4

. 
A

p
re

c
ie

re
a

/ 
 

ev
a

lu
a

re
a

  
id

ei
lo

r Valorificați la 

maximum ideile 

și posibilitățile. 

Definiți ce înseamnă valoare din 

punct de vedere social, cultural și 

economic. Recunoașteți potențialul 

unei idei de a crea valoare și 

identificați modalități adecvate de 

valorificare la maximum a acestuia. 

Recunoașteți valoarea 

ideilor. 

1.4.1. Pot spune care este diferența dintre valoarea 

socială, culturală și economică.  

Partajați și protejați 

ideile. 

1.4.2. Pot spune care este diferența dintre tipurile de 

licențe ce pot fi utilizate pentru a partaja ideile și proteja 

drepturile. 

1
.5

. 

G
â

n
d

ir
ea

 

et
ic

ă
 ș

i 

d
u

ra
b

il
ă

 

Evaluați consecințele ideilor care 

aduc valoare și efectul acțiunilor  

Comportați-vă în mod 

etic. 

1.5.1. Pot aplica gândirea etică în procesele de producție 

sau de consum. 

Gândiți strategic. 1.5.2. Pot identifica practicile care nu sunt durabile și 

impactul lor asupra mediului înconjurător. 
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Evaluați 

consecințele și 

impactul ideilor, 

posibilităților și 

acțiunilor. 

antreprenoriale asupra comunității-

țintă, pieței, societății și mediului 

înconjurător. Reflectați  

asupra durabilității obiectivelor 

sociale, culturale și economice pe  

termen lung și asupra derulării 

acțiunilor selectate. Acționați cu 

responsabilitate. 

Evaluați impactul. 1.5.3. Pot identifica impactul pe care valorificarea 

posibilităților îl va avea asupra mea și asupra echipei 

mele, asupra grupului-țintă și asupra comunității din 

vecinătate. 

Fiți responsabil. 1.5.4. Pot aplica gândirea etică în procesele de producție 

sau de consum. 

2
. 

R
es

u
rs

e
 

2
.1

. 

C
o

n
șt

ie
n

ti
za

re
a

 d
e 

si
n

e 
și

 

a
u

to
ef

ic
a

ci
ta

te
a

 

Aveți încredere 

în propriile 

puteri și 

continuați să vă 

dezvoltați. 

Reflectați asupra necesităților, 

aspirațiilor și dorințelor 

dumneavoastră pe termen scurt, 

mediu și lung. Identificați și evaluați 

punctele forte și slabe personale și ale 

grupului.  

Aveți încredere în abilitatea 

dumneavoastră de a influența 

desfășurarea evenimentelor în pofida 

incertitudinilor, impedimentelor și 

eșecurilor temporare.   

Urmați-vă aspirațiile. 2.1.1. Pot fi insistent în îndeplinirea necesităților, 

dorințelor, intereselor, aspirațiilor și scopurilor mele. 

Identificați punctele 

forte și punctele slabe. 

2.1.2. Pot evalua punctele forte și cele slabe, atât ale 

mele cât și ale altor persoane, în raport cu posibilitățile 

de creare a valorii. 

Aveți încredere în 

capacitățile 

dumneavoastră. 

2.1.3. Pot evalua cât control am asupra realizărilor mele 

(în comparație cu orice control din partea surselor 

externe). 

Gândiți-vă cum vreți să 

arate viitorul. 

2.1.4. Îmi pot descrie abilitățile și competențele în 

legătură cu opțiunile profesionale, inclusiv pentru o 

activitate independentă. 

2
.2

. 

M
o

ti
v

a
ți

e 
și

 p
er

se
v

er
en

ță
 

Păstrați-vă 

determinarea și 

nu renunțați. 

Fiți hotărât să vă transpuneți ideile în 

acțiuni și să vă satisfaceți necesitatea 

de a reuși. Fiți gata să aveți răbdare și 

să tot încercați să realizați obiectivele 

pe termen lung, personale sau 

colective. Opuneți rezistență 

presiunilor, adversităților și eșecurilor 

temporare. 

Păstrați-vă 

concentrarea. 

2.2.1. Pot anticipa sentimentul de realizare a unor 

scopuri și aceasta mă motivează. 

Fiți determinat. 2.2.2. Pot să îmi stabilesc anumite provocări pentru a mă 

motiva. 

Concentrați-vă asupra 

factorilor care vă 

mențin motivat. 

2.2.3. Pot analiza măsurile de stimulare socială asociate 

cu spiritul de inițiativă și cu crearea valorii pentru mine 

și pentru alții. 

Fiți flexibil. 2.2.4. Pot depăși circumstanțe nefavorabile simple. 

Nu vă dați bătut. 2.2.5. Pot să-mi amân atingerea obiectivelor pentru a 

obține o valoare mai bună grație eforturilor prelungite. 
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2
.3

. 

M
o

b
il

iz
a

re
a

 r
e
su

rs
e
lo

r
 

Obțineți și 

gestionați 

resursele de care 

aveți nevoie. 

Obțineți și gestionați resursele 

materiale, nemateriale și digitale de 

care aveți nevoie pentru a  transpune 

ideile în acțiuni.  

Utilizați resursele limitate în cel mai 

eficient mod.  

Obțineți și gestionați competențele 

necesare la orice etapă, inclusiv 

competențele tehnice, legale, fiscale și 

digitale  

(de exemplu, prin intermediul 

parteneriatelor adecvate, a colaborării 

în rețea, a externalizării, inclusiv 

externalizării spre public) 

Gestionați resursele 

(materiale și 

nemateriale). 

2.3.1. Pot experimenta cu diferite combinații de resurse 

pentru a transforma ideile în acțiuni. 

Utilizați resursele cu 

responsabilitate. 

2.3.2. Pot analiza principiile economiei circulare și 

utilizării eficiente a resurselor. 

Utilizați timpul în cel 

mai eficient mod. 

2.3.3. Pot discuta despre necesitatea de a investi timp în 

diferite activități de creare a valorii. 

Obțineți susținere. 2.3.4. Pot descrie conceptele de diviziune și 

specializarea muncii. 

2
.4

. 

C
u

n
o

șt
in

țe
le

 f
in

a
n

ci
a

r
-e

c
o

n
o

m
ic

e
 

Dezvoltați-vă 

competențele 

practice în 

domeniul 

financiar-

economic. 

Estimați costurile transformării unei 

idei într-o activitate ce creează 

valoare. Planificați, implementați 

decizii financiare și evaluați efectele 

acestora în timp. Gestionați finanțele 

în așa fel încât să vă asigurați de 

faptul că activitatea dumneavoastră 

care creează valoare va dura o 

perioadă lungă de timp. 

Înțelegeți conceptele 

economice și 

financiare. 

2.4.1. Pot utiliza concepte, precum costul de oportunitate 

și avantaj comparativ pentru a explica de ce se fac 

schimburi între persoane, regiuni și națiuni. 

Planificați bugetul. 2.4.2. Pot întocmi un buget pentru o activitate de crearea 

a valorii. 

Găsiți surse de 

finanțare. 

2.4.3. Pot explica că activitățile de creare a valorilor pot 

avea diferite forme (o afacere, o întreprindere socială, o 

organizație non-profit ș.a.m.d.) și pot avea diferite 

structuri de proprietate (companie individuală, societate 

cu răspundere limitată, cooperativă ș.a.m.d.). 

Înțelegeți sistemul de 

impozitare. 

 

 

 

2
.5

. 

M
o

b
il

iz
a

re

a
 a

lt
o

r 

p
er

so
a

n
e 

Inspirați, 

entuziasmați și 

implicați și alte 

persoane. 

Inspirați și găsiți 

inspirație. 

2.5.1. Nu mă descurajez când mă confrunt cu dificultăți. 

Fiți convingător. 2.5.2. Pot convinge alte persoane prin prezentarea 

dovezilor pentru argumentele mele. 
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Inspirați și entuziasmați părțile 

interesate relevante. Obțineți sprijinul 

necesar pentru a putea genera 

rezultate de valoare. Dați dovadă de 

abilități eficace de comunicare, 

convingere, negociere și leadership. 

Comunicați în mod 

eficient. 

2.5.3. Pot comunica soluții creative de proiectare. 

Folosiți mass-media în 

mod eficient. 

2.5.4. Pot utiliza diferite metode, inclusiv mass-media, 

pentru a comunica eficient ideile de creare a valorilor. 

3
. 

Im
p

le
m

en
ta

re
 

3
.1

. 
 

L
u

a
re

a
 i

n
iț

ia
ti

v
ei

 

Încercați! Inițiați procese care creează valoare. 

Înfruntați provocările.  

Acționați și străduiți-vă să vă atingeți 

scopurile de sine stătător, nu renunțați 

la ceea ce v-ați propus și continuați să 

îndepliniți sarcinile planificate. 

 

Asumați-vă 

responsabilitatea. 

3.1.1. Pot să îmi asum responsabilități individuale sau de 

grup pentru a realiza sarcini simple în cadrul activităților 

de crearea a valorilor. 

Fiți independenți. 3.1.2. Pot iniția activități simple de creare a valorii. 

Implicați-vă. 3.1.3. Fac fâță activ provocărilor, soluționez problemele 

și evaluez posibilitățile de crearea a valorilor. 

3
.2

. 

P
la

n
if

ic
a

re
 ș

i 
g

es
ti

o
n

a
re

 

Stabiliți-vă 

prioritățile, 

organizați și 

monitorizați. 

Stabiliți-vă scopurile pe termen lung, 

mediu și lung. Definiți-vă prioritățile 

și planurile de acțiuni. Adaptați-vă la 

schimbările imprevizibile. 

Definiți-vă scopurile. 3.2.1. Îmi pot descrie scopurile ulterioare în conformitate 

cu punctele mele forte, ambițiile, interesele și realizările 

proprii. 

Planificare și 

organizare. 

3.2.2. Pot crea un plan de acțiuni, care să identifice pașii 

necesari pentru atingerea scopurilor. 

Întocmiți planuri de 

afaceri sustenabile. 

3.2.3. Pot elabora un model de afaceri pentru ideea mea. 

Definiți prioritățile. 3.2.4. Pot stabili care sunt pașii prioritari în activitatea de 

creare a valorii. 

Monitorizați-vă 

progresul. 

3.2.5. Pot identifica diferite tipuri de date necesare 

pentru monitorizarea progresului unei activități de creare 

a valorii. 

Fiți flexibil și adaptați-

vă la schimbări. 

3.2.6. Îmi pot schimba planurile în funcție de necesitățile 

echipei mele. 

3
.3

. 

G
es

ti
o

n
a

re
a

 

in
ce

rt
it

u
d

in
il

o

r,
 

a
m

b
ig

u
it

ă
ți

lo
r 

și
 r

is
cu

ri
-l

o
r
 

Luați decizii în 

privința 

incertitudinilor, 

ambiguităților și 

riscurilor. 

Gestionați 

incertitudinile și 

ambiguitățile. 

3.3.1. Pot discuta rolul informațiilor în reducerea 

incertitudinilor, ambiguităților și riscurilor. 

Calculați riscurile. 3.3.2. Pot face diferența dintre riscuri acceptabile și 

inacceptabile. 
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Luați decizii atunci când nu este clar 

rezultatul acestor decizii, atunci când 

informațiile disponibile nu sunt 

complete sau sunt ambigui sau atunci 

când există riscul de a obține rezultate 

neintenționate. Includeți în procesul 

de creare a valorilor metode 

structurate de testare a ideilor și 

prototipurilor încă de la etapele 

inițiale pentru a reduce riscul de eșec. 

Gestionați cu promptitudine și 

flexibilitate situațiile care evoluează 

rapid. 

Gestionați riscurile. 3.3.3. Pot analiza critic riscurile asociate unei idei de 

creare a valorii, ținând seama de mai mulți factori. 

 
3

.4
. 

C
o

n
lu

cr
a

re
a

 c
u

 a
lt

e 
p

er
so

a
n

e
 

Creați o echipă, 

colaborați și 

stabiliți relații. 

Conlucrați și cooperați cu alte 

persoane întru dezvoltarea ideilor și 

implementarea lor. Stabiliți relații. 

Aplanați conflictele și abordați 

concurența în mod pozitiv, dacă va fi 

cazul. 

Acceptați diversitatea 

(diferențele între 

oameni). 

3.4.1. Pot combina diverse contribuții pentru crearea 

valorii. 

Dezvoltați-vă 

inteligența emoțională. 

3.4.2. Îmi pot exprima pozitiv ideile mele (sau ale 

echipei mele). 

Ascultați în mod activ. 3.4.3. Pot asculta ideile altor oameni privind crearea 

valorii fără a vreo prejudecată. 

Lucrați în echipă. 3.4.4. Pot lucra cu diferite persoane și echipe. 

Lucrați împreună. 3.4.5. Pot contribui în mod constructiv la luarea 

deciziilor în grup. 

 

Extindeți-vă relațiile. 3.4.6. Pot utiliza relațiile pe care le am pentru a obține 

sprijinul, inclusiv cel emoțional, de care am nevoie 

pentru implementarea ideilor. 
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3
.5

. 

În
v

ă
ța

re
a

 d
in

 

ex
p

er
ie

n
ță

 

Învățați din 

practică 

Luați orice inițiativă de creare a 

valorilor drept ocazie de a învăța 

ceva. Învățați împreună cu alte 

persoane, inclusiv cu colegii, dar și cu 

mentorii dumneavoastră. Reflectați și 

învățați atât din reușite, cât și din 

nereușite (ale dumneavoastră și ale 

altor persoane). 

Reflectați. 3.5.1. Pot reflecta asupra nereușitelor (ale mele sau ale 

altor persoane), le pot identifica cauzele și formula lecții 

învățate. 

Învățați să învățați. 3.5.2. Pot reflecta asupra importanței căii de învățare 

pentru ulterioarele mele posibilități și alegeri. 

Învățați din experiență. 3.5.3. Pot reflecta asupra interacțiunii cu alte persoane 

(inclusiv colegi și mentori) și învăța din aceasta. 

III. Modelul matriceal de integrare a competențelor antreprenoriale la disciplinele generale și tehnice în învățământul 

profesional tehnic 
 

În cele ce urmează, propunem un model funcțional, aplicabil pentru o abordare cross-curriculară a dezvoltării competențelor antreprenoriale, adică 

pentru realizarea învățării antreprenoriale în cadrul disciplinelor generale și tehnice predate în învățământul profesional tehnic secundar și post secundar.  

În calitate de instrument de integrare a competențelor antreprenoriale în cadrul predării – învățării – evaluării disciplinelor vizate, se propune modelul 

conceptual matriceal prezentat în tabelul 5. Elementul de bază al modelului matriceal este situația de integrare. Punerea în practică a modelului 

matriceal se recomandă a fi făcută după studierea și înțelegerea clară a prevederilor Cadrului de competențe antreprenoriale EntreComp.  

Pentru a fi în măsură să integreze competențele antreprenoriale în curriculumul unei discipline generale sau tehnice, precum și în procesul de predare-

învățare-evaluare, participanții la această activitate trebuie să efectueze următorii pași:  

• Studierea și înțelegerea celor 3 domenii de competență ale EntreComp. 

• Studierea și înțelegerea celor 15 elemente constitutive ale competenței antreprenoriale. 

• Înțelegerea rezultatelor învățării (pentru nivelul prezentat drept exemplu, Nivelul 3, experimentarea, sau pentru orice alt nivel considerat drept 

țintă posibilă pentru grupurile concrete de elevi). 

• Analiza curriculumului la disciplina respectivă (generală sau tehnică). 

• Identificarea de competențe / unități de competențe / module / unități de conținut din curriculum și respectiv, rezultate ale învățării din 

EntreComp, care pot fi corelate. 

• Determinarea de activități de învățare / produse (recomandate în curriculum, dar și altele potrivite), care pot sta la baza situației de integrare. 

• Conceptualizarea și elaborarea de situații de integrare care să ofere posibilitatea exersării în ansamblu a competențelor vizate de curriculumul 

disciplinar și a competențelor/rezultatelor învățării, corespondente din EntreComp, precum și posibilitatea evaluării nivelului de măiestrie atins. 
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Tabelul 5. Modelul matriceal de integrare a competențelor antreprenoriale în cadrul disciplinelor generale și tehnice prin intermediul 

situațiilor de integrare 
 

MODELUL MATRICEAL DE INTEGRARE A COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE  

ÎN CADRUL DISCIPLINELOR GENERALE ȘI TEHNICE 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare 

(Situație simulată sau autentică) 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

... 

Titlu:  

Descriere: 

Domeniul de competență din EntreComp: 

... 

 

 

Unități de conținut din curriculum: 

... 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

... 

 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, dar și 

altele potrivite): 

... 

 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

... 

Alte idei de utilizare a situației de integrare (adaptare pentru alte discipline, activitate extracurriculară etc.): 

... 
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