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„European Social Entrepreneur” este un proiect Erasmus + care își propune să disemineze bunele 

practici la nivel european prin formarea lucrătorilor de tineret care pot oferi tinerilor abilități 

inovatoare despre domeniul antreprenorial social, văzând implicarea lor activă și a întregii 

comunități locale.

COMPETENȚE CHEIE UE 

Competențele sunt definite de Comisia Europeană ca o combinație de cunoștințe, abilități și atitudini 

adecvate contextului și unde:  

• Cunoştinţele sunt compuse din fapte și cifre, concepte, idei și teorii care sunt deja stabilite și

susțin înțelegerea unui anumit domeniu sau subiect;

• aptitudinile sunt definite ca abilitatea și capacitatea de a efectua procese și de a utiliza

cunoștințele existente pentru a obține rezultate;

• atitudinile descrie dispoziția și mentalitățile de a acționa sau de a reacționa la idei, persoane

sau situații.

Competențele cheie sunt acelea de care au nevoie toti indivizii pentru realizarea și dezvoltarea 

personală, capacitatea de angajare, incluziunea socială și cetățenia activă. Acestea sunt dezvoltate 

într-o perspectivă de învățare pe tot parcursul vieții, din copilăria timpurie de-a lungul vieții adulte și 

prin învățarea formală, non-formală și informală. 

Cadrul de referință (2018) stabilește opt competențe cheie, printre care a șaptea este competența 

antreprenorială.

Această competență antreprenorială se referă la capacitatea de a acționa asupra oportunităților și

ideilor și de a le transforma în valori pentru alții. Se bazează pe creativitate, gândire critică și

rezolvarea problemelor, luând inițiativă și perseverență și abilitatea de a lucra în colaborare pentru a 

planifica și gestiona proiecte cu valoare culturală, socială sau comercială.



 

 

 

TUR VIRTUAL DE ANTREPRENORIAT SOCIAL 

 Data de încheiere a proiectului European Social Entrepreneur-ESE 

a fost prelungită până în ianuarie 2022 din cauza restricțiilor Covid.  

Parteneriatul a decis astfel să adauge un nou rezultat, realizarea 

mai multor interviuri în fiecare țară parteneră. Ideea acestui tur 

virtual este de a primi feedback general de la întreprinderi sociale 

de succes, de a informa și de a educa publicul nostru cu privire la 

cele mai bune practici existente și scopul final este de a intriga 

părțile interesate în domeniul antreprenoriatului social. 

Pe canalul nostru de Youtube „European Social Entrepreneur” sunt 

disponibile interviurile.  

 

CURS OPERAȚIONAL PENTRU INOVAȚIA SOCIALĂ 

Datorită restricțiilor Covid, Cursul Operațional pentru Inovatia 

Sociala, din Cipru, a fost amânat până în septembrie 2021. Partenerii 

au pregătit materialul teoretic-practic pentru lucrătorii de tineret. 

Pe parcursul celor 3 zile de instruire, vom discuta mai multe teme, 

cum ar fi: ce este antreprenoriatul social, cine este un antreprenor 

social, cum să lansezi un plan de întreprindere socială, un model de 

afaceri, unde să găsești finanțare pentru o întreprindere socială și 

impactul a întreprinderilor sociale. 

Urmați-ne pe site-ul nostru și pe rețelele de socializare pentru a fi 

mereu la curent cu activitățile proiectului ESE. 

 

 

Acest proiect a fost finanțat cu sprij inul Comisiei  Europene. Această 
publicație reflectă doar punctele de vedere ale autorului , iar Comisia 
nu poate f i  trasă la răspundere pentru orice util izare care ar putea fi  
făcută informați i lor conținute în aceasta.  

www.socialentrepreneur.eu Urmează-

ne: 

    
 

https://www.facebook.com/ESEerasmus/
https://www.instagram.com/ese.erasmus/
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