
 

 

Cultivarea spiritului de initiative şi a autonomiei personale în spatiul 

educaţional european este foarte importantă pentru 

calitatea educaţiei. Antreprenoriatul ajută la 

dezvoltarea comunităţilor dar şi la îmbunătăţirea 

situaţiilor individuale.   

În acest modul veţi găsi activităţi care vă vor ajuta să  

vă dezvoltaţi abilităţile necesare pentru a lua initiative 

şi a fi autonom, vei învăţa să lucrezi în echipă şi să 

manifeşti interes faţă de problemele care te preocupă pe plan 

personal, national sau European. De asemenea, vei învăţa despre 

asociaţii şi intreprinderi, despre diferenţele dintre acestea.  

1. Introducere 

Cuvinte cheie 

Învăţare 

Intreprindere 

Asociaţie 

Initiativă 

Autonomie 

 

 

 

Timp 

Obligatoriu: 1h  

Optional:  3 h  

Conţinut 

 

Iniţiativă şi 

autonomie 

personală 

 

Ce este o 

intreprindere ? 

 

Ce este o 

asociaţie ? 

 

Diferenţa între 

intreprinderi şi 

asociaţii. 

2. Autonomie şi initiativă personală  

Acestea sunt competenţe 

cheie în formarea tinerilor şi 

constă în transformarea 

ideilor în acţiuni.  

C o m p o r t a m e n t u l 

autonom presupune:  

1) a avea capacitatea de 

a pune în practică planurile 

tale de viaţă şi proiectele 

personale şi   

2) a fi asertiv în apărarea  drepturilor, nevoilor şi intereselor 

individuale. Competenţa de a lua iniţiativa şi autonomia vă vor permite să vă 

descurcaţi în mediul social, economic, politic, afectiv, la locul de muncă, etc. 

În plus, aceste competențe pot înbunătății șansele personelor de a avea acces la 

un loc de muncă sau să fie promovați la locul lor de muncă. 

 

Educația trebuie să întrețină creativitatea, 

inovația, asumarea riscului și  abilitățile de 

planificare, managementul de prioiect și 

abilitatea de a atinge scopuri, luând în con-

siderare valorile etice. Dobândirea 

competențelor și abilităților menționate 

mai sus sunt utile vieților noastre profesio-

nale și personale. 
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Învaţă să iei iniţiativă  
 



 

 

De exemplu, activităţile pe care le face cineva pentru a crea o intreprindere 

sau o asociaţie le oferă oportunitatea tinerilor de a îşi manifesta autonomia şi 

spiritual de iniţiativă. Când cineva întemeiază o firmă sau o asociaţie: 1) dau 

dovadă de spirit de iniţiativă, 2) trebuie să reflecteze asupra problemelor 

sociale şi de mediu, 3) trebuie să înveţe să resolve probleme.  

Procesul de formare trebuie să îi ajute în tranziţia spre un loc de muncă.  

3. Ce este o intreprindere? 

O intreprindere este o combinaţie a unui set de factori de producţie (capital, 

muncă s.a.) destinate unui obiectiv comun. Funcţia principală a acestora este 

producţia de bunuri şi servicii.  

4. Tipuri de intreprinderi  

Tabelul următor arată diferitele tipuri de intreprinderi în funcţie de diferite 

criteri : 

 Sursa: Homemade table, based on the text Graddy, K., Krugman, P. & Wells, R. (2012). Fundamentos 

de Economía. Madrid: Editorial Reverte.  

  

 

 

Află cum poţi să îţi 

înfiinţezi o firmă 

accesând 

următorul link: 

Start-ups 

http://europa.eu/
youreurope/

business/start-grow/
start-ups/

index_en.htm 
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Proprietatea 

Privată Dreptul de proprietate a companiei aparține unei sau 

mai multor persoane ale căror putere de decizie 

depinde de capitalul investit de aceștia în cadrul firmei.  

Publică Cel puțin 51% din capitalul investit în companie 

provine din sectorul public și activele aparțin sectoului 

public. 

Cooperativă Dreptul de proprietate al companiei aparține 

angajaților care îi asigură capitalul și/sau forța de 

muncă. 

Mărime 

Mică 

(această categorie include micro-

intreprinderile - de la 1 la 9 angajaţi)  

Până la 49 de angajaţi  

Medie 50 până la 249 de angajaţi 

Mare 250 sau mai mulţi angajaţi 

Sectorul economic 

Sectorul primar  Minerit, agricultură şi pescuit  

Sectorul secundar    Producţia şi fabricarea bunurilor  

Sectorul terţiar      Comerţ, servicii şi transport 



 

 

O asociație poate 

afecta deciziile sau 

acțiunile unei 

companii (de 

exmplu: când 

activitatea unei 

companii poluează 

mediul 

înconjurător) 
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Gândiţi-vă ! 

Ce fel de tipuri de intreprinderi sunt în localitatea ta? .......... 

5. Ce este o asociaţie? 

O asociaţie este un grup de persoane care 

desfăşoară o activitate comună. O asociaţie 

este de obicei una non-profit (de ex. 

Greenpeace). O organizaţie non-profit este una 

care nu distribuie profitul în rândul membrilor săi. 

Acest profit trebuie reinvestit în activităţi noi orientate către 

obiectivele organizaţiei. 

În momentul în care este constituită, o asociaţie dobândeşte drepturi şi 

responsabilităţi. În asociaţii a) procesele de luare a deciziilor sunt 

democratice, b) membri săi au obiective comune, c) desfăşoară activităţi în 

baza unui acord comun.  

6. Tipuri de asociaţii/organizaţii 

Există diferite tipuri de asociaţii, dintre care, unele au un profil specific, 

precum cele indicate în tablul următor : 

Activităţi de învăţare 

1.  Diferenţe între o intreprindere şi o asociaţie  

Cadrul didactic v-a pregătit nişte cartonaşe cu nume de 

intreprinderi şi asociaţii (ex. McDonalds, Zara, Ikea, Greenpeace, 

Crucea Roşie şi alte exemple locale ). Trebuie să separaţi 

cartonaşele în funcţie de criteriile următoare :  

1 ) intreprinderi şi asociaţii 

Pentru mai multe informaţii, 

accesaţi următorul link: 

European Youth Portal 

http://europa.eu/youth/EU_en 

Organizaţii de tineret 

Organizaţii de elevi 

Organizaţii de studenţi 

Organizaţii sportive 

Asociaţii ale consumatorilor 

Asociaţii profesionale 

De reţinut 



 

 

2) Intreprinderi şi asociaţii internationale şi locale (din cartier, localitate, 

judeţ, regiune, ţară) . 

3) tipul de activitate desfăşurată de intreprinderi (servicii, agricultură, 

turism, IT, etc.) şi de ceea desfăşurată de organizaţii (obiectivul pentru 

care au fost înfiinţate) . 

4) intreprinderi publice sau private (numele de centre educaţionale de pe 

cartonaşe pot fi publice sau private) . 

2. Dacă voi deveni o persoană de business, mi-ar plăcea să devin…. 

Veţi lucra individual şi vă veţi gândi la 

posibilitatea de a deveni antreprenor în 

viitor. Cadrul didactic vă va oferi 

nişte fişe care să vă ajute să descrieţi  

cum va fi :  

Tipul ideal de firmă pe care ţi-l 

doreşti (o firmă de computere, o şcoală de 

asistente, un loc pentru petreceri, o cofetărie,  o fermă, 

etc.). 

Ce competenţe sunt necesare pentru a lucra într-o astfel de firmă. 

Ce tipuri de activităţi vei dori să faci în cadrul firmei (conducere, finanţe, 

publicitate, relaţia cu clienţii, etc.) 

Următorul pas este o discuţie de grup în care va fi important să discutaţi şi să 

ascultaţi ideile colegilor.  

 

3. Gândiţi-vă la o problemă şi o posibilă rezolvare 

 

În grupuri, gândiţi-vă la o problemă care vă afectează zi de zi ( la şcoală, 

acasă, în vecinătate).  Apoi, pe o coală de hârtie, explicaţi care este problema 

şi enumeraţi câteva cauze posibile, precum şi câteva soluţii posibile.  

În continuare găsiţi câteva exemple care să ajute în alegerea problemei: 

 

E C M G  L e a r n  t o  s t a r t  u p  

Organizaţii non-guvernamentale sunt 

asociaţii ?   

Vizitaţi următorul link: 

www.msf.org/ 

http://www.greenpeace.org/international/en/ 



 

 

Exemplul  1. 

Problemă: Nu există spațiu pentru un teren de baschet la şcoală.                                            

Cauze: Terenul de sport nu este poziționat adecvat. 

              Majoritatea elevilor preferă să se joace fotbal.  

              O parte din terenul care ar putea fi folosit este ocupat cu moblier vechi.  

Soluții:                                                                                                                                                          

Adunați mobilierul vechi într-o parte lateral a terenului şi amenajați un coş de 

basket acolo.                                                                                                                       

Amplasați pe terenul de fotbal un coş de baschet şi organizați un orar astfel 

încât terenul să poată fi folosit pe rând pentru ambele sporturi.                                                               

Căutați un centru sportive în apropierea şcolii şi încheiați un parteneriat între 

centru şi şcoală. 

Exemplul 2. 

Problema: Laboratorul de informatică al şcolii este prea mic şi elevii trebuie să 

împartă computerul cu 2-3 colegi.  

Cauze:    Şcoala nu are bani suficienți pentru mai multe computere. 

                 O mare parte din computere sunt stricate sau sunt foarte vechi.  

                 Nu este spațiu suficient în sala de clasă.  

Soluții: 

Şcoala poate cumpăra computere second-hand sau laptopuri mici.  

Elevii pot aduce de acasă computerele pe care nu le mai folosesc.  

Cercetați dacă există posibilitatea de a schimba sala de curs cu alta mai mare. 

 4  Interesaţi-vă de activităţile desfăşurate în vecinătatea voastră  

Impărțiți clasa în partu grupe de elevi. Fiecare grupă are la dispoziție o 

săptămână pentru a afla informații despre :  

        Proiecte desfăşurate în şcolile vecine, cartierele vecine, 

oraşele vecine, etc.  

Proiecte desfăşurate în alte țări europene. 

Elevii trebuie să facă o sinteză a informațiilor 

identificate şi să prezinte aceste informații colegilor. 

Prezentarea trebuie să se concentreze asupra 

diferențelor culturale în abordarea problemelor similare.  
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5Activitatea 6. Joc de rol despre spiritual de initiative şi organizare  

Împărțiți clasa în grupuri de câte 4-6 elevi. 

Fiecare grup trebuie să se gândească de 

etape sunt necesare în organizarea 

următoarelor evenimente : un campionat 

sportiv desfăşurat în pausele de la ore, o 

petrecere cu colegii, o excursie, 

reamenajarea bibliotecii şcolii, o serie de 

activități specifice unui eveniment de tipul Ziua Păcii, Ziua Femeii, festivitatea de 

încheiere a anului, etc. 

O persoană va fi desemnată din fiecare grup  pentru a explica ideile față de 

colegii de clasă, care vor decide dacă sunt complete sau viabile.  

O altă posibilitate de a învăța din acest exercițiu este dacă încercați să puneți în 

practică organizarea unei activități prin asumarea unor responsabilități şi a unor  

termene limită de realizare a acestora.  

Puteți folosi tabelul de mai jos pentru a planifica activitățile. 

 

 Realizarea unui 

parteneriat: 

Cum înfiinţeri o 

întreprindere e.g., 

ERASMUS pentru 

tinerii antreprenori 

http://www.erasmus-

entrepreneurs.eu/

index.php?

lan=en#.UyrVSYU0

opo 

Ce vrem să facem şi de ce ? 

Paşi Resurse Responsabil  Timp Evaluare 
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Aţi parcurs până în acest moment următoarele subiecte: 

Competența de a fi autonom şi de a avea initiative per-

sonale 

Spiritul antreprenorial 

Asociații/ Organizații 

Tipuri de asociații 

Intreprinderi 

Tipuri de intreprinderi  
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