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TITULAR : 

Alexandru ANGHEL - https://www.linkedin.com/in/alexanghel8 

OBIECTIVELE CURSULUI: 

Conţinutul programei urmăreşte pregătirea profesională în ocupaţia de “Antreprenor in Economia 
Sociala” cod COR 112032, astfel încât la sfârşitul cursului absolventul să cunoască şi să poată 
realiza activităţile corespunzătoare competenţelor din standardul ocupaţional. Ocupaţia 
presupune o sferã largã de competenţe pentru desfãşurarea activitãţii de antreprenoriat in sfera 
economiei sociale.  

Antreprenoriatul social se referă la:  

• Abordări sustenabile, inovative şi practice aplicate în beneficiul societăţii în general, cu 
accent pe cei care sunt marginalizaţi şi săraci;  

• Un termen care semnifică o abordare unică a problemelor economice şi sociale, o abordare 
transversală mai multor sectoare şi discipline.  

•  Fundamentarea în anumite procese şi valori care sunt comune fiecărui antreprenor social, 
indiferent dacă domeniul său de specialitate este educaţia, sănătatea, reforma socială, 
dreptul muncii, mediul, dezvoltarea economică, agricultura etc. sau dacă organizaţiile 
create sunt entităţi profit sau nonprofit.  

Un antreprenor social recunoaşte o problemă socială şi utilizează principii antreprenoriale 
pentru a crea, organiza şi gestiona o entitate care să producă schimbare socială. În timp ce 
antreprenorii de afaceri măsoară de obicei performanţa în termeni de profit şi valoare 
adăugată, antreprenorii sociali îşi măsoară succesul prin impactul pe care îl au asupra societăţii. 
Deşi antreprenorii sociali lucrează deseori prin intermediul organizaţiilor nonprofit şi a 
grupurilor cetăţeneşti, mulţi dintre ei lucrează în sectorul guvernamental şi privat. 

De asemenea, scopul acestui curs este acela de a prezenta felul in care afacerile sociale pot 
coexista cu cele traditionale, în scopul de a reduce sărăcia și a îmbunătății viețile locuitorilor 
planetei. 

PUBLIC ȚINTĂ: 
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• Antreprenori / potentiali antreprenori care detin o firma/ angajati din toate domeniile, 
fără pregătire specială în domeniul economiei social, din regiunea Vest (judetele: Timis, 
Arad, Caras- Severin, Hunedoara) 

• Gupe de maxim 25 de persoane. 
 

TEHNICI DE TRAINING: 

Se vor utiliza tehnicile asociate studiilor de caz de tipul „learning-by-doing”, cu aplicații relevante 
din diferite industrii/companii. Cursanții vor fi încurajați sa lucreze in echipe si sa dobândească, pe 
lângă cunoștințele preconizate, si abilitați de tip „soft-skills” (capacitatea de a lucra eficient si 
eficace in cadrul echipei, capacitatea de a se adapta unui mediu divers, capabilități de negociere 
etc). Exemplificarea diferitelor concepte si metode se va baza pe metoda scenariilor de business 
si va pune la dispoziția cursanților date si informații  de business eterogene si disparate, 
reprezentare fidela a realității de business. 

MODULELE CURSULUI 

Modul  1: Realizarea studiului de fezabilitate  

Modul 2: Elaborarea planului de afaceri  

Modul 3: Gestionarea afacerii  

Modul 4: Elaborarea proiectului social al afacerii  

Modul 5: Gestionarea activităţii sociale  

Modul 6: Promovarea antreprenorialului social  

Modul 7: Reprezentarea organizaţiei în relaţiile externe  

COMPETENȚE DOBÂNDITE 

Principalele competențe dobândite de către cursanți în urma participării la acest program de 
formare sunt: 

Ø Formularea viziunii și misiunii afacerii sociale; 
Ø Gândirea strategică; 
Ø Capacitatea de a gestiona afacerea socială; 
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Ø Capacitatea de a elabora un plan de afaceri; 
Ø Capacitatea de poziționare și promovare în mediul de afaceri și identificarea unor căi de 

acțiune. 

La sfârșitul cursului, participanții vor obține diploma de absolvire curs “Antreprenor in Economia 
Sociala” cod COR 112032, acreditată și recunoscută de Ministerul Educației Nationale, prin 
intermediul Autorității Naționale pentru Calificări. 

LOCAȚIA PROIECTULUI ȘI DURATA TOTALA DE PREGATIRE: 80 ORE 

Locatia de desfașurare a cursului : INCUBOXX, Timisoara, Calea Circumvalatiunii nr.2-4 

 

Durata totala de pregătire este de 80 de ore, din care: 

Durata totală a pregătirii teoretice de specialitate: 25 ore 

Durata totală a pregătirii practice de specialitate:  55 ore 

 

BIBLIOGRAFIE / RESURSE SUPLIMENTARE RECOMANDATE 

- Muhammad YUNUS / Karl WEBER, Dezvoltarea Afacerilor Sociale – Noua formă a 
capitalismului, menită să răspundă celor mai presante nevoi ale umanității, Editura Curtea 
Veche, 2010. 

 

 

 

 


