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The entrepreneurial education is a new orientation in the field of education, actively promoted by the European 

Commission, sustaining the creation of multiple ideas and didactic materials for the consolidation of business mentality 
through education. In the main educational purposes there will be included those which focus the forming of the entrep-
reneurial competences, those which refer to the initiation in the business world. The entrepreneurial education can be an 
aspect of education as a school subject and can also be a subject which can offer the students the chance of success in 
life. If we take into consideration the aspect of the National Curriculum, the entrepreneurial education involves the assimi-
lation of knowledge about the specific of a successful business, the development of certain capacities, concerning the ini-
tiation and implementation of a business. The economic training, through the entering of the economic factor in educa-
tion, directs the students’ training on the dimension of culture and entrepreneurial spirit. The basic ideas on which there 
can be built the curricular aims about forming the entrepreneurial competences focus: the facility of developing the inno-
vative practices in the field of professional training, the forming of culture and of entrepreneurial spirit. 

 
 
Sistemul antreprenorial este văzut de economişti, în general, ca un eveniment metaeconomic, ceva care, 

fără a face parte integrantă din economie, o influenţează profund şi o modelează cu adevărat. Până la momentul 
actual, însă, nu se cunoaşte o definire certă a fenomenului antreprenorial. Astfel, au apărut o mulţime de în-
trebări legate de apariţia lui la sfârşitul sec.XIX, cum de altfel, apar şi acum. Cauzele par să rezide în specificul 
de valori, de percepţie şi de atitudine, în schimbările demografice, schimbările în instituţii, cum ar fi crearea 
băncilor antreprenoriale din Germania şi din Statele Unite în sec.XIX şi, probabil, în schimbările produse în 
educaţie [2, p.15]. 

De-a lungul istoriei antreprenoriatului, oamenii de ştiinţă din domeniul mai multor discipline ale ştiinţelor 
sociale au conceput o gamă diversă de interpretări si definiţii pentru a conceptualiza ideea de antreprenoriat. 
În timp, unii cercetători au identificat antreprenoriatul cu funcţia de susţinere a incertitudinii, iar alţii cu acu-
mularea de capital [4, p.12]. Chiar dacă anumite teme s-au modificat continuu de-a lungul istoriei culturii 
antreprenoriale, în prezent nu există o definiţie exhaustivă a antreprenoriatului, care să fie acceptată de către 
toţi economiştii sau care să fie aplicabilă pentru fiecare economie. 

Totuşi, există un consens limitat în definirea principalelor caracteristici ale culturii antreprenoriale, ideea 
fiind aproape la fel de veche ca şi disciplina culturii economice. Termenul de antreprenor a fost introdus de 
către economistul Cantillon la începutul secolului XVIII. În lucrările sale, el defineşte formal noţiunea de 
antreprenor ca ,,agentul care cumpără mijloace de producţie la anumite preţuri cu scopul de a le combina într-un 
produs nou” [8, p.248]. Curând, economistul francez J.B. Say a adăugat la definiţia lui Cantillon ideea că 
antreprenorii trebuie să fie lideri. Se afirma că antreprenorul este persoana care adună mai mulţi oameni 
împreună pentru a construi un singur organism de producţie [apud. 8, p.249]. 

Un secol mai târziu, economiştii britanici A.Smith, D.Ricardo şi J.S. Mill au manifestat un profund interes 
pentru conceptul de antreprenoriat, chiar dacă au făcut referiri la acest concept folosind termenul englezesc 
business management. În timp ce lucrările lui A.Smith şi D.Ricardo puneau în evidenţă importanţa antre-
prenoriatului, J.S. Mill susţinea importanţa culturii antreprenoriale pentru creşterea economică. În lucrările 
sale, J.S.Mill afirma că antreprenoriatul ,,nu necesită abilităţi obişnuite” şi susţine ideea că nu există un ter-
men englezesc echivalent cu sensul specific al cuvântului franţuzesc entrepreneur [8, p.250]. 

Ulterior, A.Marshall a recunoscut oficial necesitatea culturii antreprenoriale în procesul de producţie, 
susţinând ideea că există patru factori de producţie importanţi: proprietatea, munca, capitalul şi organizaţia. 
Organizaţia este factorul coordonator care îi combină pe ceilalţi factori împreună, susţine A. Marshall, iar an-
treprenoriatul reprezintă elementul de pornire care se află în spatele unei organizaţii. Prin organizarea creativă, 
antreprenorul creează noi bunuri sau îmbunătăţeşte ,,planul de producţie pentru articolele vechi” [7, p.248]. 
Pentru a realiza aceasta, A.Marshall credea că antreprenorii trebuie să beneficieze de o înţelegere profundă a 
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industriei lor şi trebuie să fie conducători înnăscuţi. Mai mult, în viziunea lui A.Marshall, antreprenorii tre-
buie să aibă abilitatea de a prevedea schimbările în cerere şi ofertă şi să fie abili, acţionând în situaţii riscante 
în absenţa unei informări concrete [apud. 7, p.248]. 

Împărtăşind aceleaşi idei ca si J.S. Mill, A.Marshall sugerează că abilităţile asociate cu antreprenoriatul 
sunt destul de rare şi limitate în ofertă. El afirma că abilităţile de antreprenor sunt ,,atât de minunate şi atât de 
numeroase, încât foarte puţini oameni le pot avea în întregime şi într-o măsură foarte mare” [7, p.249]. Totuşi, 
A.Marshall afirma că oamenii pot fi învăţaţi să dobândească abilităţile unui antreprenor, deşi oportunităţile 
unui antreprenor sunt adesea limitate de mediul economic în care se găseşte. Mai mult, deşi antreprenorii 
posedă câteva calităţi comune, toţi antreprenorii sunt diferiţi, iar succesul lor depinde de situaţia economică 
în care se străduiesc să se afirme [apud.7, p.250]. 

De la A.Marshall până în zilele noastre conceptul de antreprenoriat a cunoscut o susţinută evoluţie teore-
tică. De exemplu, în timp ce A.Marshall credea că antreprenoriatul reprezintă forţa conducătoare din spatele 
organizaţiei, mulţi economişti contemporani consideră că antreprenoriatul este cel de-al patrulea factor al 
producţiei care are rolul de a le controla pe celelalte trei [apud. 1, p.18]. 

Deşi mulţi economişti sunt de acord că antreprenoriatul este necesar pentru creşterea economică, ei conti-
nuă să dezbată doar tema rolului curent pe care antreprenorii îl joacă în creşterea economică. Specialiştii în 
cultura antreprenorială sugerează că rolul antreprenorului este de a fi o persoană pregătită să-şi asume riscul în 
faţa informaţiilor nesigure şi imperfecte. În acest sens, Knight afirmă că un antreprenor va putea să-şi asume 
riscul pentru începerea unei noi afaceri dacă este convins că există o şansă semnificativă pentru obţinerea 
profitului [apud. 9, p.17].  

Cu toate că multe teorii actuale care abordează antreprenoriatul promovează ideea că există un factor de 
risc inerent, numai cu ajutorul teoriei antreprenorului care este dispus să-şi asume riscul nu se poate explica 
de ce unele persoane devin antreprenori, iar altele nu. De exemplu, ca şi Knight, Mises afirmă că orice persoană 
care îşi asumă riscul de a pierde sau orice altă incertitudine poate fi numită antreprenor, aceasta fiind o definiţie 
limitată a antreprenorului [9, p. 25].  

O altă concepţie modernă susţine că rolul antreprenorului este cel de inovator. De exemplu, I. Kirzner 
sugerează că procesul inovaţiei este, de fapt, cel al ,,învăţării nedeliberate”, spontane [5, p.10]. Astfel, caracteristica 
necesară a unui antreprenor este vivacitatea. Alţi economişti, specialişti în inovaţie aderă la ideile lui J.S. Mill şi 
A. Marshall, afirmând că antreprenorii au abilităţi speciale pe care le activează pentru a participa în procesul 
inovaţiei. Menţinând această orientare, H.Leibenstein susţine că o caracteristică dominantă şi necesară a 
antreprenorului este cea de a şti să acopere golurile: ei au abilitatea de a-şi da seama unde eşuează piaţa şi să 
dezvolte noi bunuri şi servicii de care piaţa are nevoie şi care nu au fost dezvoltate până acum. Astfel, Leibenstein 
insistă asupra ideii că antreprenorii trebuie să dispună de abilităţi speciale pentru a conecta diferite pieţe şi a 
remedia eşecurile şi deficienţele pieţei. Mai mult, inspirându-se din teoriile anterioare ale lui Say şi Cantillon, 
Leibenstein sugerează că antreprenorii au abilităţile de a combina diferite elemente în noi inovaţii pentru a 
satisface cererea neacoperită a pieţei [6, p.273]. 

Deşi mulţi specialişti acceptă ideea că antreprenorii sunt inovatori, poate fi dificil a aplica această teorie a 
antreprenoriatului pentru ţările mai puţin dezvoltate. Adesea în aceste ţări antreprenorii nu sunt cu adevărat 
inovatori, în sensul tradiţional al cuvântului. De exemplu, antreprenorii din ţările mai puţin dezvoltate foarte 
rar produc un produs care să devină un brand, ele mai degrabă imită produsele şi procesele de producţie care 
au fost inventate într-o altă parte a lumii, de regulă, în ţările dezvoltate. Acest proces are loc şi în ţările dez-
voltate şi se numeşte ,,imitare creativă” [3, p.220]. Termenul apare, mai întâi, ca fiind paradoxal, totuşi fiind 
descriptiv pentru procesul de inovare care are loc în ţările mai puţin dezvoltate. Imitarea creativă are loc 
atunci când cei care imită înţeleg mai bine cum se poate aplica, folosi sau vinde o inovaţie în anumite puncte 
de legătură de pe piaţă (în special, în ţările lor proprii), decât înţeleg oamenii care au creat sau au descoperit 
inovaţia. Astfel, procesul de inovaţie în ţările mai puţin dezvoltate este cel de a imita şi a adapta, în schimbul 
noţiunii tradiţionale a noului produs sau proces de descoperire şi dezvoltare. 

Dacă cercetăm istoria antreprenoriatului mondial, constatăm că antreprenorul, după cum afirma econo-
mistul francez J.B. Say, scoate resursele economice dintr-un domeniu cu productivitate scăzută şi le introduce 
într-un domeniu cu productivitate ridicată şi cu randament mai mare. Dar J.B. Say nu menţionează cine este 
acest „antreprenor”. Deoarece Say a inventat această teorie acum aproape două sute de ani, a existat o confuzie 
totală privind definiţiile antreprenorului şi ale „sistemului antreprenorial” [2, p.21]. 
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În Statele Unite, de exemplu, antreprenorul este deseori definit ca cineva care îşi începe propria sa afacere 
de proporţii mici. Într-adevăr, cursurile despre „sistemul antreprenorial", obişnuite în şcolile americane de 
afaceri, au la origine cursurile despre cum poţi să începi o mică afacere proprie [2, p.21]. 

 În timp ce vorbitorii de limbă engleză identifică sistemul antreprenorial cu firmele noi, de mică anver-
gură, germanii identifică termenul cu puterea şi proprietatea, ceea ce creează şi mai multe disensiuni. Tra-
ducerea literală în germană a termenului antreprenor, folosit de J.Say, unternehmer, se referă la o persoană 
care este proprietar şi care intră în afaceri (termenul englezesc ar fi proprietar-manager). Iar cuvântul este 
folosit mai ales pentru a distinge „şeful”, care de asemenea este în afaceri, de „managerul profesionist” şi de 
„angajaţi” luaţi la un loc” [2, p.22]. 

Deci, inovaţia este mai degrabă un termen social decât unul tehnic. Ea poate fi definită în felul în care  
J.B. Say a definit sistemul antreprenorial ca schimbare a randamentului posibilităţilor. Or, aşa cum ar tinde să 
procedeze un economist modern, ea poate fi definită mai curând în termeni de cerere decât de ofertă, sau ca 
schimbând valoarea şi satisfacţia obţinută de consumator din posibilităţi [2, p.29]. 

Antreprenorii de succes, oricare ar fi motivaţia lor individuală, încearcă să creeze valoare şi să aducă o 
contribuţie. Totuşi, antreprenorii de succes ţintesc sus. Ei nu se mulţumesc numai cu îmbunătăţirea a ceea ce 
există deja sau cu modificarea. Ei încearcă să creeze valori noi şi diferite şi satisfacţii noi şi deosebite, să 
transforme un „material” într-un „mijloc”, sau să contribuie la mijloacele existente într-o configuraţie nouă şi 
mai productivă: 

Tabelul 1 

Specificul antreprenorului în viziunea specialiştilor în domeniu 

Autorul Definiţia Esenţa 
H.Leibenstein Antreprenor este inovatorul care asigură conectarea diverselor 

pieţe şi contribuie la remedierea eşecurilor pieţei; persoana care 
combină diferite elemente în noi inovaţii pentru a satisface cererea 
neacoperită a pieţei. 

Antreprenorul este un 
inovator. 

J.B. Say Antreprenorul este liderul care adună mai mulţi oameni într-un 
organism de producţie. 

Antreprenorul este 
lider. 

R.Cantillon Antreprenorul este agentul care cumpără mijloace de producţie 
pentru a le combina într-un produs nou. 

Antreprenorul este un 
bun agent de producţie. 

A.Marshall Antreprenorul este un conducător înnăscut, care are abilitatea de a 
prevedea schimbările şi a acţiona în situaţii riscante în lipsa unor 
informaţii concrete; antreprenoriatul este elementul de pornire din 
„spatele” unei organizaţii. 

Antreprenorul este 
conducător înnăscut. 

I.Knight Antreprenorul are convingerea unei şanse de a obţine profit. Antreprenor este cel 
care are siguranţa 
succesului. 

I.Kirzner Antreprenorul are caracteristica principală faptul de a fi un inovator 
vivace. 

Antreprenorul este un 
inovator vivace. 

 
După cum demonstrează cercetările evoluţiei teoriei antreprenoriatului, diferiţi oameni de ştiinţă au enu-

merat caracteristici diferite pe care ei le consideră comune tuturor antreprenorilor. Combinând aceste teorii 
atât de diferite, poate fi dezvoltat un set generalizat de calităţi antreprenoriale. În general, antreprenorii sunt 
persoane gata să-şi asume riscul, coordonatori, organizatori, persoane care pot acoperi golurile, lideri, inova-
tori şi imitatori creativi. Deşi lista caracteristicilor nu este înţeleasă pe deplin, ea poate ajuta la explicaţia de 
ce unii devin antreprenori, iar alţii nu.  

În zilele noastre, antreprenoriatul reprezintă practica de a începe noi organizaţii sau de a revitaliza organi-
zaţiile deja existente, în special noi afaceri, iniţiate ca răspuns la oportunităţile identificate. Antreprenoriatul 
este adesea o încercare dificilă, întrucât o mare majoritate a noilor afaceri eşuează. Activităţile antrepreno-
riale sunt foarte diferite între ele, depinzând de tipul de organizaţie de la care se porneşte. Antreprenoriatul 
poate varia de la proiecte solo, care necesită implicarea antreprenorului doar pentru o mică perioadă de timp, 
până la afaceri care creează oportunităţi pentru noi locuri de muncă. Multe afaceri implică un factor de risc 
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destul de mare pentru creşterea capitalului care va construi afacerea. Multe tipuri de organizaţii au fost înfiin-
ţate pentru a veni în sprijinul antreprenorilor, incluzând agenţii de guvernământ, organizaţii de afaceri, centre 
de cercetare ştiinţifică şi organizaţii nonguvernamentale. 

Abordând necesitatea culturii antreprenoriale într-o societate de consum, în ultimii ani s-a pus un deosebit 
accent pe formarea competenţelor antreprenoriale la elevii claselor gimnaziale şi liceale. Astfel, educaţia 
antreprenorială ar valorifica la nivelul elevilor o serie de cunoştinţe, abilităţi şi motivaţii pentru a încuraja 
succesul antreprenorial într-o mare varietate de forme. Diferitele interpretări ale educaţiei antreprenoriale 
sunt pertinente la toate nivelurile de şcolarizare, de la ciclul gimnazial până la cel liceal şi chiar până la pro-
gramele din cadrul universităţilor. 

Oportunităţile pot fi realizate în diferite moduri. Cel mai cunoscut este deschiderea unei noi organizaţii 
(de exemplu, începerea unei noi afaceri). O altă realizare este promovarea inovaţiei sau introducerea noilor 
produse sau servicii în firmele deja existente. Această metodă este numită antreprenoriat corporativ sau intra-
parteneriat şi a fost făcută cunoscută de către Gifford Pinchot. O abordare recentă implică crearea de organi-
zaţii caritabile care sunt concepute cu un sistem de autofinanţare. Acestea sunt numite adesea antreprenoriat 
social. A apărut chiar o versiune a antreprenoriatului pentru sectorul public într-un cadru guvernamental, cu 
un accent deosebit pus pe inovaţie şi pe serviciul clientului. Această idee a început în politica Regatului Unit 
al Marii Britanii în timpul lui Margaret Thatcher şi, de asemenea, în Statele Unite ale Americii în vremea lui 
Ronald Reagan. 

În anii ’90 s-a constatat o creştere a interesului pentru antreprenoriat văzut ca profesie destinată mediului 
de afaceri şi această abordare profesională dezvăluie beneficiul educaţiei antreprenoriale, ajută la scăderea 
eşecului prin accentul care se pune pe o serie de practici complexe, demonstrate. 

Această idee de profesionalizare a procesului de antreprenoriat este o altă trăsătură a educaţiei antrepreno-
riale moderne. Chiar dacă luăm în considerare Fundaţia Naţională pentru Predarea Educaţiei Antreprenoriale 
sau membrii Consorţiului pentru Educaţie Antreprenorială care lucrează cu elevii şcolilor generale sau cu 
elevii claselor liceale din Statele Unite ale Americii sau programele MBA de la Universitatea Saint Louis, 
Colegiul Babson sau cele peste 200 de şcoli implicate, în toate acestea se derulează programe educaţionale 
instituţionalizate pe teme de educaţie antreprenorială la care participă zeci de mii de elevi pregătiţi, motivaţi 
şi implicaţi în fiecare an. Există, de asemenea, organizaţii nonprofit cum ar fi SCORE, programe guverna-
mentale ca Administraţia Micilor Afaceri din Statele Unite ale Americii. Prin intermediul educaţiei antrepre-
noriale elevii au posibilitatea de a afla cât mai multe lucruri (cum ar fi atribuţiile bancherilor, investitorilor, 
corporaţiilor, clienţilor etc.) şi de a învăţa cum să devină viitori antreprenori de succes, cum să-şi constituie 
micile afaceri, cum să deprindă cunoştinţe cât mai ample despre mecanismele economiei naţionale. 

În contextul reflecţiilor de mai sus, trebuie să menţionăm şi faptul că Comisia Europeană a publicat în 
2006 o comunicare menită să stimuleze educaţia antreprenorială în Europa. „Agenda Lisabona”, relansată în 
anul 2005, reprezintă punctul de plecare al acelei comunicări, prin obiectivul său de conservare cu succes a 
modelului social european. 

În acest scop, împreună cu Guvernul Norvegiei, Comisia a organizat în 2006 o conferinţă la Oslo cu tema 
„Educaţia antreprenorială în Europa – consolidarea mentalităţii de afaceri prin educaţie şi învăţământ”. Conferinţa 
a elaborat iniţiative concrete pentru punerea în practică a recomandărilor Comisiei Europene: crearea unui 
fond mai bogat de proiecte şi materiale didactice, o rapidă diseminare a celor mai bune practici şi mai multe 
proiecte public-private. O altă recomandare a fost cea de îmbinare a învăţământului secundar cu educaţia 
antreprenorială şi de includere în programa învăţământului superior a contactelor cu oamenii de afaceri de 
succes, precizând mai mult scopul final al instituţiilor academice. 

Astfel, şcoala urmează să dezvolte o nouă generaţie de elevi cu abilităţi antreprenoriale care trebuie să fie 
cultivate începând cu şcoala primară până la nivel superior, în licee şi facultăţi. 

Ariile curriculare din învăţământul preuniversitar şi universitar trebuie sa cuprindă expuneri despre mediul 
antreprenorial şi contribuţii efective la susţinerea acestuia. Introducerea unor scheme bazate pe practica apli-
cată, cum ar fi microîntreprinderile create şi conduse de elevi/studenţi, reprezintă un instrument eficient pentru 
dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale. 

Aşadar, studiile JA-YE, ca furnizor de programe pentru educaţia antreprenorială, arată că acest tip de edu-
caţie joacă un rol important în formarea atitudinilor, abilităţilor şi culturii. Cu cât contactul cu spiritul antre-
prenorial şi inovativ se produce mai devreme, cu atât mai mult cresc şansele ca tinerii să ia în considerare 
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posibilitatea de a deveni întreprinzători. Se consideră crucială susţinerea iniţierii unor programe antrepreno-
riale, începând din şcoala primară până la nivelul facultăţii, punându-se accent, în special, pe învăţământul 
secundar, acolo unde trebuie răspândit mesajul „Îţi poţi crea propria afacere”. Implicând elevii în activitatea 
unor minicompanii, şansele ca tinerii să-şi creeze propria companie pot creşte de câteva ori. 

 Alt aspect priveşte faptul că prosperitatea şi o multitudine de slujbe pot apărea în urma creării micilor 
afaceri de către persoanele care posedă cunoştinţe antreprenoriale, mulţi dintre aceştia dezvoltând ulterior 
mari afaceri pe plan mondial. Persoanele implicate în antrprenoriat au mai multe oportunităţi de a-şi exersa 
libertatea creativă, de a-şi întări încrederea în sine şi au, de asemenea, o mai mare capacitate de a-şi controla 
propriile vieţi. 

 Dezvoltarea unei culturi antreprenoriale vaste va maximiza succesul economic şi social, individual şi co-
lectiv pe o scară locală, naţională şi globală.  

Educaţia antreprenorială este un proces de învăţare care se desfăşoară pe durata întregii vieţi, începând 
din şcoala generală şi liceu şi continuând apoi la toate nivelurile educaţiei, incluzând şi educaţia adulţilor. 
Standardele şi indicii de performanţă folosiţi reprezintă baza utilizată de profesori în crearea obiectivelor 
adecvate activităţilor de învăţare şi evaluare folosite pentru grupul-ţintă. Pornind de la această bază, elevii 
vor avea mai multe activităţi educative şi din ce în ce mai solicitante, vor avea experienţe care le vor dezvolta 
nevoia de cunoaştere şi de creare a oportunităţilor antreprenoriale şi abilitatea de a conduce propriile lor afaceri. 

Beneficiile educaţiei antreprenoriale. În acest sens, modelul educaţiei antreprenoriale americane este unul 
dintre cele mai vechi şi mai complexe din lume, cu o amplă experienţă în domeniu, cu idei şi metode moderne, 
inovatoare care ar putea reprezenta o bază solidă pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor antreprenoriale 
în condiţiile locale. 

Consorţiul pentru educaţia antreprenorială din SUA a identificat următoarele avantaje în valorificarea 
antreprenoriatului în educaţie. 

Beneficii pentru elevii şcolii primare:  
• atenţie crescută; 
• asimilarea noţiunilor de bază; 
• recunoaşterea oportunităţilor/ abilităţilor de rezolvare a problemelor; 
• explorarea noţiunilor de etică; 
• luarea în considerare a paşilor de început într-o afacere. 
Beneficii pentru elevii gimnaziilor: 
• creşterea încrederii în sine şi a respectului; 
• un număr tot mai mare de elevi care identifică antreprenoriatul ca o opţiune pentru carieră; 
• o mai bună înţelegere a rolului antreprenorilor; 
• încurajarea asumării factorului de risc şi învăţarea în urma eşecului; 
• îmbunătăţirea cunoştinţelor financiare; 
• dezvoltarea cunoştinţelor practice; 
• înţelegerea procesului antreprenorial/ a planului de afaceri; 
• cum să devină un consumator educat şi autorizat; 
• înglobarea diversităţii/ a abilităţilor de socializare; 
• demonstrarea rezolvării conflictului/ a negocierii/ a politicii de vânzări/ a abilităţilor persuasive; 
• învăţarea modului de a progresa financiar; 
• recunoaşterea contribuţiilor antreprenorilor; 
• valorificarea ideii de generare. 
Beneficii pentru elevii liceelor: 
• creşterea unei generaţii cu o gândire antreprenorială care are, în acelaşi timp, abilităţile şi instrumentele 

începerii propriei afaceri; 
• elaborarea unui plan de afaceri; 
• aplicarea principiilor economice; 
• stabilirea intereselor antreprenoriale individuale; 
• aplicarea abilităţilor de marketing de bază; 
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• transformarea problemelor în oportunităţi; 
• aplicarea principiilor de management în relaţiile interumane; 
• folosirea limbajului de afaceri şi antreprenorial; 
• implicarea în etica principiilor de afaceri; 
• demonstrarea managementului financiar. 
Beneficii pentru studenţi şi adulţi: 
• demonstrarea abilităţilor în începerea unei afaceri; 
• demonstrarea abilităţilor în menţinerea longevităţii afacerii; 
• abilitatea de a găsi alt nivel de pregătire sau găsirea altor resurse sau servicii; 
• demonstrarea managementului afacerii şi a abilităţilor operaţionale; 
• folosirea componentelor unui plan de afaceri; 
• schimbarea atitudinii asupra antreprenoriatului ca un mod de a-ţi câştiga existenţa; 
• schimbările în plan personal şi atitudinea faţă de carieră includ: încrederea în sine, abilitatea de a-şi 

controla propria viaţă, autocontrolul, managementul propriei persoane, transferul de cunoaştere, 
motivaţia, lucrul în echipă, comunicarea interpersonală, rezolvarea problemelor, creativitatea. 

După cum observăm, educaţia antreprenorială poate avea un impact pozitiv asupra unui educabil la toate 
nivelurile. În consecinţă, se poate explica de ce există un număr atât de mare de programe educaţionale care 
pot avea efecte majore în diferite etape în viaţa unui educabil.  

Aflându-ne la începutul secolului XXI, este important să reflectăm asupra contribuţiilor pe care antrepre-
norii le-au avut pentru ridicarea nivelului de trai şi pentru prosperitatea economiei naţionale.  

 În ultimii douăzeci şi doi de ani, Consorţiul pentru educaţia antreprenorială din Statele Unite ale Americii 
a susţinut profesorii care au promovat specificul ţării lor, oportunităţile carierei şi abilităţile de care avem 
nevoie pentru succes. Educatorii au creat o mare varietate de programe şi activităţi pentru a familiariza elevii 
cu experienţe care dezvoltă spiritul antreprenorial în întreaga lume. 

 Profesorii au un rol deosebit de important în împărtăşirea activităţilor antreprenoriale creative şi progra-
melor inovatoare din cadrul şcolilor generale şi a instituţiilor de învăţământ liceale. Este foarte important să 
se cunoască astfel de activităţi antreprenoriale şi să se încurajeze susţinerea promovării lor la nivel local, na-
ţional şi mondial. În SUA se organizează frecvent conferinţe pe teme antreprenoriale unde profesorii sunt 
informaţi cu ultimele noutăţi de specialitate, sunt implicaţi în programe educaţionale împreună cu elevi de 
diferite niveluri (gimnazial, liceal) şi la nivel universitar, încurajându-se, astfel, însuşirea acestor idei pe o 
scară cât mai largă. În acest sens, s-a urmărit o colaborare între Consorţiu şi alte organizaţii care participă 
activ la implicarea tinerilor şi adulţilor în explorarea oportunităţilor antreprenoriale. 

Bazându-se pe această viziune a iniţiatorului Albert Shapiro de la Universitatea de Stat din Ohio, Consorţiul 
a creat un model de învăţare pe tot parcursul vieţii pentru a demonstra că antreprenoriatul este un proces evo-
lutiv. Se recunoaşte importanţa cultivării spiritului antreprenorial de la vârste fragede, continuând apoi la toate 
nivelurile educaţionale. În multe cazuri, antreprenoriatul se include în disciplinele şcolare pentru dobândirea 
unor abilităţi de bază, elevii devenind, astfel, motivaţi să înveţe, iar în clasele mai avansate se predă ca un 
curs separat, folosit drept suport pentru nivelurile superioare ale modelului de învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Educaţia antreprenorială cunoaşte abordări diferite de la educatorii din şcolile generale şi licee până la uni-
versitate, din şcolile vocaţionale până la universităţile M.B.A. (Master of Business Administration). La fiecare 
nivel de educaţie este firesc să avem aşteptări diferite comparativ cu educaţia pentru adulţi şi să construim 
concepte noi, bazate pe cunoştinţele anterioare. Totuşi, scopul final rămâne formarea competenţelor antreprenoriale 
şi dezvoltarea experienţei practice ca antreprenor.  

Consorţiul sprijină conceptul că educaţia antreprenorială este un proces de învăţare pe toată viaţa care are 
cel puţin cinci etape de dezvoltare. 

Acest model de învăţare pe toată viaţa presupune că toţi educabilii implicaţi în sistemul educaţional ar trebui 
să aibă oportunităţi de învăţare corespunzătoare etapelor iniţiale, în timp ce etapele următoare sunt create 
pentru cei care au ales să devină antreprenori. 

Fiecare dintre cele cinci etape poate fi predată folosind activităţi care sunt infuzate în alte discipline sau 
ca şi cursuri separate. 
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Tabelul 2  
Etapele educaţiei antreprenoriale 

 
Etapa Obiectivul Acţiuni formative 

Etapa I Crearea bazei iniţiale - dobândirea abilităţilor bazice 
- identificarea opţiunilor pentru carieră 
- înţelegerea economiei şi a spiritului întreprinzător liber 

Etapa a II-a 
 

Formarea 
competenţelor 

- descoperirea competenţelor antreprenoriale 
- înţelegerea problemelor angajaţilor 

Etapa a III-a 
 

Aplicaţii creative 
 

- însuşirea competenţelor antreprenoriale 
- însuşirea modalităţilor de a crea o afacere 

Etapa a IV-a 
 
 

Iniţierea 
secundară 
 

- cum să devii patron 
- dezvoltarea politicii şi procedurilor pentru o nouă afacere 

sau pentru cea deja existentă 
Etapa a V-a 
 

Dezvoltarea 
 

- soluţionarea problemelor de afaceri eficient 
- extinderea afacerii existente  

 
 
 

 
Etapa I include clasele primare, cele gimnaziale sau primele clase de liceu, unde nivelul este mai scăzut şi 

elevii trebuie să experimenteze diferite aspecte în deţinerea unei afaceri. În această primă etapă, accentul se 
pune pe înţelegerea noţiunilor de bază ale economiei, pe oportunităţile carierei şi pe nevoia de a stăpâni abi-
lităţile de bază, pentru a fi avantajoasă într-o economie de piaţă liberă. Motivarea pentru a învăţa şi simţul 
oportunităţii individuale sunt consecinţe speciale în această etapă a modelului de învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Etapa a II-a, formarea competenţelor. Această etapă se desfăşoară în cadrul învăţământului preuniversitar, 
mai exact, în clasele liceale. Elevii învaţă să folosească limbajul de afaceri şi să analizeze problemele din 
perspectiva oamenilor care deţin mici afaceri. Accentul se pune pe competenţe, ce pot fi predate ca un curs de 
antreprenoriat separat sau integrate în alte cursuri care au legătură cu antreprenoriatul, în funcţie de nivelul 
elevilor. De exemplu, problemele legate de circulaţia monetară pot fi folosite într-o lecţie de matematică, iar 
demonstraţiile de vânzări pot fi parte integrantă a cursului de comunicare. Este o etapă deosebit de importantă 
în procesul devenirii unui antreprenor de succes şi trebuie să i se acorde toată atenţia necesară. 

Etapa a III-a, aplicaţii creative. Sunt foarte multe lucruri de învăţat despre cum se începe şi se derulează o 
afacere şi, în acest sens, nu este surprinzător că atât de multe afaceri au de suferit. În această etapă elevii au 
posibilitatea să studieze idei de afaceri şi o multitudine de moduri de alcătuire a unui plan de afaceri. Deşi 
aceasta reprezintă încă o etapă educaţională, elevii pot obţine o cunoaştere mai amplă şi mai amănunţită com-
parativ cu ceea ce s-a acumulat în etapele anterioare. Această etapă are rolul de a încuraja elevii să creeze o 
idee unică de afaceri, să stăpânească procesul de luare a unei decizii şi să experimenteze, în mod real, felul în 
care funcţionează o afacere. Etapa se poate observa la clasele terminale de liceu sau în programele tehnologice, 
în colegiile cu o durată de doi ani unde se predau cursuri speciale sau se poate asocia programelor cu un alt 
grad de învăţare ori în unele colegii şi universităţi. Obiectivul pentru elevi este de a învăţa cum ar putea deveni 
antreprenori de succes şi să aplice în practică procesele derulării unei afaceri. 

Etapa a IV-a. După ce adulţii au avut timp să acumuleze experienţă într-un domeniu sau să-şi continue 
studiile, mulţi au, cu siguranţă, nevoie de consiliere specială pentru a pune în practică ideea unei afaceri. 
Programele de educaţie comunitară pun accent pe consilierea iniţierii unei afaceri, folosită pe scară largă în 
carieră şi în programe tehnice, în programe de consiliere bazate pe comunitate, în colegii comunitare, în 
colegii cu o durată de patru ani şi în universităţi. Administraţia Americană a Micilor Afaceri sponsorizează 
multe dintre aceste programe de pregătire.  

Etapa a V-a, dezvoltarea. De cele mai multe ori proprietarii nu solicită ajutor decât atunci când este prea 
târziu. O serie de seminare continue sau de grupuri de susţinere pot oferi asistenţă antreprenorului în recunoaş-
terea potenţialelor probleme şi cum se poate face faţă situaţiei într-o manieră precisă şi promptă. Multe colegii 
comunitare şi programe educaţionale continue din universităţi şi colegii oferă astfel de seminare şi workshopuri 
pentru comunitatea respectivă de afaceri. Ei recunosc faptul că cel mai bun plan de dezvoltare economică 
este de a ajuta afacerile existente deja în comunitate să crească şi să prospere. 

Drept concluzie a acestei idei care susţine că educaţia antreprenorială este un proces ce poate fi însuşit în 
cinci etape, se poate recomanda ca profesorii, la fiecare dintre aceste etape, să folosească propriile mijloace 
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adaptate nivelului şi climatului respectiv şi să caute parteneriate cu profesorii de alt nivel integraţi în acest proces 
de învăţare pe toată viaţa. Astfel, există loc pentru antreprenoriat pretutindeni în sistemul nostru educaţional. 
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