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Documente de politici la nivelul UE 

 Comunicarea ”Punerea în aplicare a Programului Comunitar de la Lisabona: 
Stimularea spiritului antreprenorial prin educație și învățare” (2006) 

 Comunicarea ”Regândirea educației: investiții în competențe pentru rezultate socio-
economice mai bune” (2012) 

 Concluzii ale Consiliului privind antreprenoriatul în educație și formare (2015) 

Documente privind stimularea spiritului 
antreprenorial prin educație 

 ”Small Business Act” pentru Europa: 
”asigure că importanța spiritului 
antreprenorial este luată în considerare în 
formarea cadrelor didactice; să facă din 
spiritul antreprenorial un element de bază 
al programelor școlare, în special la 
nivelul învățământului secundar general”   

Planul de Acțiune ”Antreprenoriat 
2020”: 
”este indispensabil să investim în 
schimbarea percepției publice cu 
privire la antreprenori, în educația 
antreprenorială” 

Documente de politici privind susținerea 
activității antreprenoriale 



Principalele abordări privind educația antreprenorială 

o înțelegere mai vastă a antreprenoriatului, similară cu cea definită în 
competența cheie europeană 
accent pe spirit antreprenorial ca o competență cheie 
încurajarea tinerilor și oferirea competențelor pentru cetățenie activă, 
viață, muncă, inserție profesională  
eventual, dar nu în mod necesar pe antreprenoriat 

o înțelegere mai restrânsă 
dezvoltarea atitudinilor și competențelor, care au o legătură directă de 
activitatea antreprenorială 
pentru a înființa și a administra propria întreprindere sau să înceapă o 
activitate independentă 

Prima abordare 

A  II-a abordare 



Legislație și documente de politici privind susţinereа  
educației antreprenoriale în Republica Moldova  

Una dintre competențele-cheie pe care le urmărește educația 
sunt competenţele  antreprenoriale şi spirit de iniţiativă. 

educația antreprenorială este orientată spre dezvoltarea 
spiritului antreprenorial, care este obligatorie pentru 
includere în programele de studii și de formare profesională la 
toate nivelurile. 

prioritatea 3 Dezvoltarea capitalului uman prin promovarea 
competenţelor şi culturii antreprenoriale, conține unele 
măsuri care vizează și anumite aspecte ale educației 
antreprenoriale în rândul tinerilor. 

 printre problemele principale ale sistemului de educație se 
numără: formarea insuficientă de abilităţi antreprenoriale şi 
de deprinderi de viaţă, lipsa unui sistem de consiliere şi 
ghidare în carieră care să sprijine elevul în proiectarea unei 
cariere de succes încă de pe băncile şcolii. 

promovarea în instituţiile de învăţământ vocaţional/tehnic a 
cursurilor de antreprenoriat. 

Codul Educației al 
Republicii Moldova 

Legea cu privire la 
întreprinderile mici și 
mijlocii 

Strategia de dezvoltare a 
sectorului IMM pentru anii 
2012-2020 

Strategia de dezvoltare a 
educaţiei pentru anii 
2014–2020 „Educaţia-
2020” 

Strategia de dezvoltare a 
învăţământului 
vocaţional/tehnic 2013-
2020 



Chestionarea  elevilor, studenților, masteranzilor, doctoranzilor 

studenți, masteranzi și doctoranzi ai instituțiilor de 
învățământ superior și elevi ai instituțiilor de 
învățământ profesional tehnic, care au studiat 
disciplina cu privire la bazele antreprenoriatului. 

de a evalua nivelul de formare a abilităților și 
competențelor antreprenoriale ale tinerilor în cadrul 
diferitor niveluri ale sistemului de învățământ și a 
elabora  propuneri pentru îmbunătățirea cursului cu 
privire la antreprenoriat. 

еșantion de 289 de persoane. Perioada chestionării: 
martie – mai 2019.  

Respondenții;  
Studierea antreprenoriatului: structura disciplinei, metode de 
predare, evaluarea disciplinei, înaintarea propunerilor de 
îmbunătățire; 
Formarea spiritului de întreprinzător și a competențelor 
antreprenoriale: influența disciplinei asupra competențelor 
antreprenoriale;  
Competențe antreprenoriale ca șansă pentru înființarea propriei 
afaceri: susținerea necesară inițierii afacerii, etc.           

Chestionarea tinerilor 

Scopul 

 
Metodologia sondajului 

 

 
Structura chestionarului 

 



Repartizarea respondenților după vârstă și sex 

Vârsta medie a respondenților - 22 de ani  
Cea mai frecventă vârstă - 21 de ani 

feminin 
58,2% 

masculin 
41,8% 

Repartizarea 
respondenților după 

vârstă 

Repartizarea 
respondenților după sex 



Au participat 20 de instituții de învățământ din Moldova.  
79,4% dintre respondenți - instituțiile de învățământ superior: 

ASEM - 15,0%,  
USM - 14,0% ,  
UTM - 14,0%, 
USC „B.P.Hașdeu” - 12,2%,  
UASM - 12,2 %,  
Universitatea de Stat din Comrat (USC) -10,5%. 

 
11,8% - școli profesionale (Nr.3, 4, 5), 4,5% –centre de 
excelență, 3,9% - colegii, 0,4% - liceul teoretic 

Repartizarea după nivelul de educație și instituțiile de învățământ 
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Informația generală despre disciplina cu privire la 

antreprenoriat 

Obligatorie 
90,4% 

Opțională 
9,6% 

Obligativitatea disciplinei 

”Bazele antreprenoriatului” (47,5% din respondenți) și ”Antreprenoriat și leadership” (19,4 % 
din respondenți) 
”Management”, ”Managementul micilor afaceri”, ”Dreptul afacerilor”, ”Inițierea și dezvoltarea 
afacerii” , etc.  

Denumirea disciplinei 



Mijloace tehnice utilizate în sesiunile de clasă, % 

82,6% 

50,9% 

49,5% 

26,1% 

19,9% 

11,1% 

3,5% 
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Prezentări pe ecran (în Power Point și alte 
programe) 

Computer personal 

Materiale video 

Posibilitatea participării la lecții la distanță 
(Moodle, Skype etc.) 

Software special 

Nu au fost utilizate mijloace tehnice și 
posibilități 

Altele 



50,9% 

32,9% 

31,8% 

27,8% 

24,2% 

22,0% 
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Rețelele sociale pentru promovarea afacerii 

Posibilităților de utilizare a TI nu li s-a 
acordat  atenție 

Posibilități de vânzări electronice 

Crearea paginii  web a întreprinderii 

Posibilități de achiziții electronice 

Realizarea obligațiunilor fiscale prin 
internet 

Altele 

Atenția  acordată utilizării în afaceri a tehnologiilor 

informatice moderne și digitale 



Studierea în cadrul disciplinei cu privire la antreprenoriat a documentelor, 

utilizate în activitatea practică a întreprinderii 

Da 
67,4% 

Nu 
22,3% 

Greu de 
răspuns 
10,3% 



 Evaluarea disciplinei cu privire la antreprenoriat (1) 

Foarte 
intersantă 

41,4% 

Interesantă 
51,2% 

Neinteresantă 
3,2% 

Greu de răspuns 
4,2% 

În ansamblu, disciplina cu privire la antreprenoriat  - evaluată înalt de către 
respondenți 



Nivelurile sistemului de învățământ la care, în opinia respondenților, 

trebuie de citit cursul cu privire la antreprenoriat 
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Concluzie 
În ceea ce privește educația antreprenorială a tinerilor din Republica 

Moldova constatăm:  

Majoritatea respondenților au indicat că temele/subiectele din cadrul 
disciplinei cu privire la antreprenoriat sunt foarte utile, respectiv utile pentru 
cariera viitoare. 
Calificativul ”nu au fost utile” a fost atribuit de un  număr relativ mai mare de 
respondenți subiectelor ce țin în mare parte de cultura antreprenorială și 
dezvoltarea afacerilor prin  investiții, inovații, cooperare.  
Respondenții, în ansamblu, au evaluat înalt disciplina cu privire la 
antreprenoriat, în ansamblu 92.6% au indicat că disciplina este interesantă și 
foarte interesantă . 
Majoritatea respondenților au indicat că utilitatea acestei discipline este 
importantă, în primul rând, pentru dezvoltarea carierei profesionale și într-o 
măsură mai mică – pentru inițierea unei afaceri (cu angajarea personalului) sau 
activitatea pe cont propriu (fără angajarea personalului).  



MULŢUMESC  
PENTRU ATENŢIE! 

INCE, Secția ”Cercetări în antreprenoriat”,  

Tel. 022 501-109 


