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Competențe antreprenoriale, 
EU 

Recomandarea  Parlamentului European și a Consiliului din 

18 decembrie 2006 privind competențele-cheie pentru 

învățarea pe tot parcursul vieții: 
2006 

Cadrul european al competențelor antreprenoriale (EntreComp): 2016 

A 7-a competență-cheie: 

Spirit de inițiativă și antreprenoriat: abilitatea de a pune ideile în 

practică prin creativitate, inovație și asumarea de riscuri, precum 

și abilitatea de a planifica și gestiona proiecte. 

Spiritul antreprenorial - competenţă-cheie transversală, aplicată 

în toate sferele vieţii de către persoane, grupuri și organizaţii. 

Spiritul antreprenorial semnifică valorificarea posibilităţilor şi 

ideilor şi transformarea acestora în valoare pentru alţii. Valoarea 

creată poate fi financiară, culturală sau socială 



Competențe antreprenoriale, 
în RM 

HG Nr. 1016 din  23.11.2017 cu privire la aprobarea Cadrului  

naţional al calificărilor din Republica Moldova: 
2017 

Ministerul Educației al RM:  

Curriculum modular „Bazele antreprenoriatului” 
2015 

Competenţe antreprenoriale şi spirit de iniţiativă – una din competențele-cheie. 

Competenţe-cheie – pachet multifuncţional, transferabil de cunoştinţe, abilităţi şi 

atitudini de care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, 

incluziunea socială şi găsirea unui loc de muncă.  

Competența de antreprenoriat presupune transformarea ideilor în acţiuni, 

include creativitatea, inovaţia şi asumarea riscurilor, precum şi planificarea, 

gestionarea proiectelor pentru a atinge obiectivele.  



Influența disciplinelor studiate 
asupra formării competențelor 
antreprenoriale (I) 

69,7% 
11,1% 

19,2% 

Da Nu Greu de raspuns 

1 
Disciplina cu privire la antreprenoriat  

(bazele antreprenoriatului) 



Influența disciplinelor studiate 
asupra formării competențelor 
antreprenoriale (II) 

Alte discipline  

50,9% 

23,3% 

25,8% 

Da Nu Greu de raspuns 

Management – 28,8% 

Marketing – 19,5% 

Dreptul afacerilor – 12,7% 

Economia – 8,5% 

Psihologia în afaceri – 6,8% 

Educația civică – 5,9% 

Contabilitatea managerială – 5,9% 

Analiza activității economico-financiare a 

întreprinderii – 5,1% 

Managementul resurselor umane – 3,4% 

Finanțe întreprinderii – 3,4% 

2 



1 

Utilitatea competențelor 
antreprenoriale  
în alte sfere de activitate, în afară de afaceri 

în cea mai mare măsură  într-o măsură mai mică  

În dezvoltarea 

calităților de lider 

Pe piața muncii (ca angajat) 

În activitatea socială 

În politică 

În familie 

70,7% - „foarte utile”,  
27,6% - „utile”, 
0,7% - „nu vor fi utile” 

55,5% - „foarte utile”,  
40,3% - „utile”, 
2,1% - „nu vor fi utile” 

36,4% - „foarte utile”,  
49,3% - „utile”, 
7,5% - „nu vor fi utile” 

1 

2 

3 

1 

2 

25,0% - „foarte utile”,  
44,9% - „utile”, 
16,2% - „nu vor fi utile” 

23,9% - „foarte utile”,  
46,0% - „utile”, 
21,7% - „nu vor fi utile” 



Planurile după finalizarea 
studiilor (I) 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 

Altele 

Planific să emigrez și să mă stabilesc cu traiul 

permanent peste hotare 

Planific temporar să plec în străinătate în căutarea 

unui loc de muncă 

Intenționez să muncesc ca angajat – în orice 

profesie, unde mi se va oferi un salariu mare 

Intenționez să muncesc ca angajat – pe specialitate 

Planific să inițiez o activitate pe cont propriu 

Planific să înființez/dezvolt o afacere proprie și să 

angajez personal 

4,9* 

12,0* 

13,7* 

14,1* 

26,8* 

32,0* 

37,3* 

4,1 

5,0 

9,1 

8,3 

18,2 

41,3 

45,5 * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* - respondenții au putut alege câteva variante de răspuns 

toti respondenti  respondenti, care au confirmat influenta disciplinelor studiate 
asupra formarii CA 



Planurile după finalizarea 
studiilor (II) 

55,4 % 

planifică să dezvolte afaceri  

66,9% 

Toți respondenți: 

Respondenți, care au 

confirmat influența 

disciplinelor studiate asupra 

formării CA: 



Sursele de motivare pentru 
inițierea afacerii, 
pentru respondenți, care planifică să 

înființeze/dezvolte o afacere proprie sau să inițieze o 
activitate pe cont propriu 

0 10 20 30 40 50 60 

Altele 

Prietenii, vecinii 

Profesorii 

Istoriile de succes - citite în literatură, Internet 

Exemplele persoanelor din anturaj, care au o 

afacere 

Familia, rudele apropiate 

10,6* 

13,0* 

23,6* 

44,1* 

50,9* 

51,6* 

* - respondenții au putut alege câteva variante de răspuns 



Feluri de susținere necesare 
pentru inițierea afacerii 
 

(au răspuns respondenții, care planifică să 
înființeze/dezvolte o afacere proprie sau să inițieze o 
activitate pe cont propriu) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Altele 

Spații 

Consultanță 

Informații 

Instruire 

Resurse 

financiare 

2,4* 

30,9* 

47,3* 

47,9* 

47,9* 

83,6* 

* - respondenții au putut alege câteva variante de răspuns 



Cunoștințele despre existența 
organizațiilor, care pot oferi 
susținere în afaceri  
 

(au răspuns respondenții, care planifică să înființeze/dezvolte 
o afacere proprie sau să inițieze o activitate pe cont propriu) 

13,6% 

55,3% 
Da 

? Cunoașteți despre existența 

organizațiilor, care pot  oferi o astfel 

de susținere? 

? Sunteți beneficiar al 

organizațiilor, care oferă o astfel de 

susținere? 



INCE, Secția ”Cercetări în antreprenoriat”,  

Tel. 022 501-109 


