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Educația, ca proces și activitate specific umană tinde să formeze pro-
totipului unei personalități umane raportat la necesitățile și cerințele 
contextului social. Astfel, se conturează apariția idealului educațional din 
Republica Moldova, care constă în „formarea personalităţii cu spirit de 
iniţiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de 
cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajare pe piaţa muncii, dar şi 
independenţă de opinie şi acţiune, fiind deschisă pentru dialog intercultu-
ral în contextul valorilor naţionale şi universale asumate” [2].

În același context, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europe-
ne, în 2006, au adoptat „Recomandarea privind competențele-cheie pen-
tru învățarea pe tot parcursul vieții”, punând accentual pe următoarele 
competențe-cheie:
	Competenţe de comunicare în limba maternă 
	Competenţe de comunicare în limbi străine
	Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie
	Competenţe digitale
	Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi
	Competenţe sociale și civice
	Competenţe antreprenoriale și spirit de inițiativă 
	Competenţe de exprimare culturală și de conștientizare a valorilor 

culturale [3]
Pornind de la faptul că cerințele în materie de competențe s-au schimd-

bat, pentru multe domenii de activitate, competențele antreprenoriale și 
spiritual de inițiativă, devin din ce în ce mai relevante în vederea asigurării 
flexibilității și capacității de adaptare la schimbări. 

Această necesitate a apărut în timp sub influența diferitor factori de 
ordin politic, economic, cultural, social, observându-se trecerea de la 
conștiința sociale și personal totalitară în conștiința democratică și parti-
cipativă orientate către implicarea tuturor cetățenilor în asumarea dreptu-
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rilor și riscurilor, ca ulterior să se accentueze calitatea spiritului antrepre-
norial (vezi Figura 1).

Figura 1. Evoluția abordărilor cu referire la implicarea socială

Astfel, simţul iniţiativei şi al antreprenoriatului constă în capacitatea de 
a transforma ideile în acţiune. Acest simţ presupune creativitate, inovaţie 
şi asumarea unor riscuri, precum şi capacitatea de a planifica şi gestiona 
proiectele în vederea atingerii obiectivelor. Persoana este conştientă de 
contextul propriei sale activităţi şi este capabilă să valorifice oportunităţile 
apărute. Acesta este fundamentul pentru insușirea unor abilităţi şi cunoşn-
tinţe mai specializate, de care au nevoie cei care instituie sau contribuie la 
o activitate socială sau comercială. Acest lucru ar trebui să includă conşti-
entizarea valorilor etice şi promovarea bunei guvernări [5].

Cadrul european de competențe în domeniul spiritului antreprenorial 
(EntreComp), inițiat pentru sprijinirea metodologică a formării-dezvoltă-
rii competenței antreprenoriale pe parcursul vieții, distinge 3 domenii de 
competență [4]:  

Figura 2. Domeniile de competență
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Având drept reper domeniile de competență, putem înțelege natura și 
nivelul rezultatelor învățării, precum și progresul în fiecare domeniu, dato-
rită explicațiilor și descriptorilor oferiți. Pentru fiecare arie de competență 
este fixată competența și caracteristicile nivelului de bază, mediu și avansat 
(vezi Tabelul 1). Reieșind din acest nivele, fiecare persoană se poate mani-
festa ca antreprenor sau intraprenor, doar că în măsuri și contexte diferite.

Tabelul 1. Descrierea competenșei potrivit EntreComp
Aria de  

competență
Compe-

tența
Nivelul  
de bază

Nivelul  
mediu

Nivelul  
avansat

Idei și opor-
tunități

Creativitate Elevii pot 
dezvolta mai 
multe idei 
care să creeze 
valoare pentru 
ceilalți.

Elevii pot testa 
și dezvolta/
specifica ideile 
care crează 
valoare pentru 
ceilalți.

Elevii pot 
transforma 
ideile în soluții 
care crează 
valoare pentru 
ceilalți.

Valorificarea nivelelor de compentență contribuie la integrarea socială 
a tinerilor, care presupune procesul dinamic în care individul interacțio-
nează cu mediul social. Putem menționa că pentru realizarea unui echilibru 
funcțional al părților apare necesitatea unui efort reciproc. Pe deoparte, 
individul trebuie să însușească normele și valorile valabile în comunitatea 
care trăiește, să valorifice orice dificultate întâlnită și să persevereze spre 
rezolvarea acesteia, iar pe de altă parte mediul social trebuie să ofere opor-
tunități egale tuturor cetățenilor săi.

Deaceea, spiritul antreprenorial, care denotă capacitatea de a vedea 
oportunitate acolo alții văd doar probleme, dublată de capacitatea de a lua 
decizii, manifesta inițiativă, constituie o condiție pentru integrarea socială 
a tinerilor, din punct de vedere personal, dar și profesional.

Analizând diverse abordări și contribuții în vederea promovării compe-
tenței antreprenoriale, presentăm mai jos modalitățile relevante pentru 
dezvoltarea spiritului antreprenorial a tinerilor: 

• Trasarea finalităților generale ale educației antreprenoriale, regăsite 
în documentele curriculare europene și naționale: Cadrul european 
de competențe în domeniul spiritului antreprenorial (EntreComp), 
(2006), Curriculum național. Învățământ primar (2018), Educație 
economică și antreprenorială, Curriculum pentru învăţământul 
profesional tehnic secundar „Bazele antreprenoriatului”, ș.a.
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• Elaborarea Planului de acțiune „Antreprenoriat 2020” și Comunica-
rea „Regândirea educației”, prin care Comisia Europeană subliniază 
nevoia de integrare a învățării în spirit antreprenorial în toate sec-
toarele educației, inclusiv în învățarea informală.

• Organizarea diferitor formări pentru cadrele didactice, în vederea 
consolidării educației antreprenoriale în școli, instituții de învăță-
mânt profesionale și universități.

• Desfășurarea Concursului Național „Cel mai bun plan de afaceri” 
(Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri).

• Implicarea tinerilor în activități formale, non-formale, informale de 
tip experențial, bazate pe situații-problemă, exerciții aplicative ce 
solicită gândirea critică, creativitatea, abilitățile de comunicare, de 
negociere, diminuare a riscurilor, ș.a.

• Lansarea Programelor de susținere a ÎMM (PARE 1+1; Programul 
COSME 2014–2020; Programul guvernamental „Femei în Afaceri”, 
ș.a.)

Actualmente, în situația pandemică, Covid-19, atât antreprenorii cât 
și intraprenorii au avut posibilitatea de a transforma dificultățile și starea 
de criză într-un prilej favorabil activității de fabricație a produselor sau 
pretare a seriviciilor, pentru facilitarea integrării sociale (vezi Tabelul 2).

Tabelul 2. Exemple de bune practici, în contextul pandemiei

Manifestarea spiritului antre-
prenorial Manifestarea spiritului intreprenorial

Orientarea spre comerțul on-line. Organizarea și desfășurarea webinarelor, 
ședințelor, lecțiilor, în regim on-line.

Asigurarea serviciului de livrare la 
domiciliu.

Adaptarea spectrului metodologic a ca-
drelor didactice în regim on-line, prin 
explorarea instrumentelor digitale, au-
toinstruire, schimb de experiență.

Reorientarea activității antrepreno-
riale (renunțarea la articolele vesti-
mentare, reorientarea spre confec-
ționarea măștilor de protecție).

Manifestarea deschiderii și inițiativelor 
din partea cadrelor didactice în vederea 
instruirii altor cadre didactice.

În concluzie, considerăm important să menționăm că indiferent dacă 
un tânăr tinde să devină intraprenor sau antreprenor, acesta are nevoie 
să-și dezvolte spiritul antreprenorial pentru a reuși să facă față provocă-
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rilor cotidiene, să se adapteze la amalgamul de schimbări, să manifeste 
flexibilitate și deschidere în vederea corespunderii cu cerințele sociale 
actuale.

În această ordine de idei, pentru stimularea abilităților și priceperilor 
menționate mai sus, propunem cadrelor didactice următoarele recoman-
dări în vederea creșterii calității procesului educațional și impactului aces-
tuia:
	Analiza activităților în mod constant și adaptarea acestora în funcție 

de rezultatele dorite în domeniul învățării și de nevoile individuale 
ale tinerilor. 

	Utilizarea modalităților de predare-învățare-evaluare axate pe învă-
țarea prin experiențe practice și activități specifice proiectelor. 

	Încurajarea tinerilor să cerceteze și să identifice rațional riscurile, 
dificultățile, dar și soluțiile potrivite contextului. 

	Asigurarea unui mediu școlar care să încurajeze creativitatea și 
asumarea riscurilor, în care greșelile să fie considerate o ocazie de a 
învăța. 

	Manifestarea deschiderii și flexibilității în beneficierea oportunită-
ților de a învăța continuu și a îmbogăți spectrul metodologic utilizat.
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