
 

Rolul proiectelor Erasmus în formarea şi dezvoltarea competenţelor cheie 
 

          Sunt 8 competenţe cheie pe care o persoană trebuie să le dezvolte pe tot parcursul vieții, din 

copilărie și pe toată perioada vieții adulte.  Cele 8 competențe cheie reprezintă suma cunoștințelor, 

abilităților și atitudinilor care contribuie  la capacitatea unei persoane de a-și îndeplini eficient sarcinile 

și responsabilitățile pe care le are. De competențele cheie au nevoie toți cetățenii pentru dezvoltarea 

personală, precum și pentru ocuparea unui loc de muncă.  

Cele 8 competente cheie sunt: 

-competențe multilingvistice; 

-competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii; 

-competențe digitale; 

-competențe personale, sociale și de a învăța să înveți; 

-competențe cetățenești; 

-competențe antreprenoriale; 

-competențe de sensibilizare și expresie culturală. 

       Prin proiectul nr. 2019-1-RO01-KA229-063748   “European civic Attitude through Social 

Entrepreneurship”,  din  cadrul  programului ERASMUS+, implementat ȋn cadrul  Liceului 

Tehnologic “Sfanta Ecaterina” ȋn  perioada  01.09.2019- 31.08.2022, s-a urmărit dezvoltarea 

competenţelor antreprenoriale, în special a celor privind antreprenoriatul social,  la un număr de 8 elevi 

din fiecare şcoalǎ partenerǎ din Romȃnia, Turcia, Italia și Bulgaria, cu extindere prin procesul de 

diseminare și asupra celorlalți elevi din școalǎ. 

         Competențele antreprenoriale se referă la capacitatea de a acționa în fața oportunităților și a 

ideilor și de a le transforma în valori pentru ceilalți. Ele se întemeiază pe creativitate, gândire critică și 

soluționarea problemelor, luarea de inițiative și perseverență și capacitatea de a lucra în colaborare cu 

scopul de a planifica și a gestiona proiecte care au o valoare culturală, socială sau financiară. 

        Competențele antreprenoriale necesită cunoașterea diferitelor contexte și oportunități pentru 

punerea ideilor în practică în activitățile personale, sociale și profesionale precum și o înțelegere a 

modului în care acestea pot să apară. Cetățenii ar trebui să cunoască și să înțeleagă abordările privind 

planificarea și gestionarea proiectelor, care includ atât procesele, cât și resursele. Ei ar trebui să aibă 

cunoștințe de economie și să înțeleagă oportunitățile și provocările sociale și economice cu care se 

confruntă un angajator, organizație sau societate. Ei ar trebui, de asemenea, să cunoască principiile 

etice și provocările legate de dezvoltarea durabilă și să își cunoască propriile puncte forte și puncte 



slabe. 

Antreprenoriatul social este procesul de a face afaceri cu scopul de a rezolva anumite probleme de 

ordin social, economic sau de mediu. Antreprenorul social caută soluții pentru maximizarea profiturilor, 

crescând în același timp impactul pozitiv asupra unei anumite probleme sociale.  

Pentru ca un business social să fie unul fezabil, trebuie să înregistreze rezultate favorabile pe cele trei 

direcții: social, de mediu și economic. 

1.Social: capacitatea afacerii de a crea schimbări pozitive și impactul acesteia asupra problemelor 

sociale.2.Mediu: impactul afacerii asupra mediului. 3.Economic: afacerea trebuie să obțină profit 

pentru a continua să funcționeze și să crească. Doar prin capacitatea de autofinanțare va putea deveni o 

afacere sustenabilă. 

Ca antreprenor social poți aduce un impact pozitiv în comunitate prin: 

•promovarea practicilor de incluziune socială, transformând astfel persoanele defavorizate din 

consumatori de resurse în generatori de valoare 

•încadrarea în piața muncii a persoanelor aparținând grupurilor defavorizate 

•dezvoltarea responsabilității sociale 

•îmbunătățirea condițiilor de viață 

•dezvoltarea serviciilor sociale în interesul comunității 

•soluționarea unor probleme esențiale precum: 

•suprapopularea 

•sursele de energie nesustenabile 

•lipsa de alimente 

•poluarea. 

           Prin cele 4 firme de exercițiu create de fiecare școalǎ partenerǎ ȋn proiect, în total 16 firme de 

exerciţiu de antreprenoriat social create in cele 4 scoli, firme ce pot rezolva diverse probleme sociale la 

nivel european, elevii s-au familiarizat cu problematica antreprenoriatului social, dar au creat premisele 

unor eventuale afaceri europene ce pot fi înfiinţate în viitor. 
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