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Raportul Național SEntrA România

Rezumat executiv și introducere

Scopul acestui raport este de a oferi cunoștințe bazate pe cercetare cu privire la peisajul
antreprenoriatului social din România, cu un accent deosebit pe modul în care acest sector implică
tinerii ca și contributori sau inițiatori ai inițiativelor de antreprenoriat social. În acest raport, înțelegem
și folosim antreprenoriatul social ca o abordare care determină schimbări sociale pozitive în
comunități, prin intermediul antreprenorilor sociali, al factorilor de schimbare, al ONG-urilor, al
organizațiilor de tineret, al organizațiilor de bază, al întreprinderilor sociale, al campaniilor sociale sau
civice, al activităților de voluntariat etc.

Raportul Național SEntrA România face parte din proiectul SEntrA (Promovarea antreprenoriatului
social în rândul tinerilor prin învățare non-formală) care are ca scop promovarea antreprenoriatului
social în rândul tinerilor prin oferirea unui set de instrumente de învățare non-formală care să sprijine
lucrătorii și organizațiile de tineret pentru a spori în mod activ antreprenoriatul social în rândul
tinerilor. SentrA este o inițiativă transnațională formată din cinci parteneri. Aceasta este condusă de
Letterkenny Institute of Technology (Irlanda), iar partenerii sunt ARIS (Cipru), Asset Technology
(Grecia), Norsensus Mediaforum (Norvegia) și Fundatia Danis (România). Proiectul este cofinanțat de
Comisia Europeană prin programul Erasmus+ și de agenția sa națională din Irlanda - Léargas.
Raportul național SEntrA România a fost elaborat de echipa Fundatia Danis, partenerul proiectului în
România.

Raportul utilizează date colectate atât printr-o cercetare documentară, cât și prin cercetare pe teren.
Scopul cercetării documentare este de a identifica cunoștințele și informațiile deja existente despre
peisajul antreprenoriatului social din România. Analiza literaturii de specialitate se concentrează în
special pe antreprenoriatul în rândul tinerilor, în ceea ce privește politicile actuale, tendințele cheie,
programele cheie, stakeholderii cheie, precum și cele mai relevante incubatoare și acceleratoare de
afaceri pentru tineri. În același timp, cercetarea documentară include date privind competențele
antreprenoriale și competențele digitale ale tinerilor români.

Prin intermediul cercetării de teren, am adunat informații valoroase pentru proiectul SEntrA cu
sprijinul a 51 de tineri și a 16 reprezentanți ai părților interesate relevante din România. Obiectivele
cercetării au fost următoarele:

● Să aflăm mai multe despre implicarea tinerilor în inițiative sociale, civice, non-profit, inclusiv în
inițiative de antreprenoriat social;

● Să înțelegem lacunele în ceea ce privește competențele de antreprenoriat și competențele
media și informaționale ale tinerilor;

● Să examinăm cunoștințele, experiența și rolul tinerilor în antreprenoriatul social, inclusiv în
programele educaționale și de sprijin, precum și în susținerea implementării Agendei 2030;

● Să descoperim tendințele în domeniul antreprenoriatului social, al implementării Agendei 2030
și al programelor educaționale și de sprijin pentru promovarea antreprenoriatului în rândul
tinerilor/antreprenoriatului social și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Partenerii proiectului SEntrA vor utiliza rezultatele acestui raport pentru a dezvolta instrumente de
învățare non-formală care să sprijine lucrătorii și organizațiile de tineret pentru a spori în mod activ
antreprenoriatul social al tinerilor. Mai exact, raportul contribuie la dezvoltarea unui cadru de



competențe pentru accelerarea tinerilor în domeniul antreprenoriatului social și a unui set de
instrumente de formare pentru a sprijini tinerii în proiectarea întreprinderilor sociale și a altor inițiative
sociale, civice sau non-profit.

Metode de cercetare

Pentru a elabora acest raport, am efectuat atât o cercetare documentară, cât și o cercetare pe teren.
Cercetarea documentară analizează rapoarte, studii, programe, legislație care acoperă ultimii cinci ani
de activități (2015-2019) în domeniul antreprenoriatului social și al antreprenoriatului în rândul
tinerilor din România. În cazul în care nu au fost găsite date recente, au fost incluse cele mai recente.
Informațiile sunt structurate în următoarele secțiuni:

A. Politici actuale, legislație, tendințe cheie și programe cheie legate de antreprenoriatul social și
sprijinirea antreprenoriatului în rândul tinerilor și a educației antreprenoriale pentru tineri, în
România;

B. Principalii stakeholderi la nivel național/regional/local în promovarea antreprenoriatului social,
a antreprenoriatului în rândul tinerilor și a educației antreprenoriale pentru tineri, în România;

C. Decalajul în ceea ce privește competențele antreprenoriale ale tinerilor români;
D. Decalajul în ceea ce privește competențele media și TIC ale tinerilor români;
E. Programele/inițiativele care promovează Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) în România,

cu un accent special pe întreprinderile sociale care sprijină ODD;
F. Incubatoare de întreprinderi sociale, programe de accelerare sau alte programe de sprijin

integrat.

Cercetarea pe teren a inclus un sondaj online pentru tineri, grupuri de discuții cu tineri și interviuri cu
stakeholderii relevante. Întrebările incluse în sondaj, focus grupuri și interviuri au avut ca scop
colectarea de date cu privire la:

● implicarea tinerilor în inițiative sociale, civice, non-profit, inclusiv în inițiative de antreprenoriat
social;

● lacunele în ceea ce privește competențele antreprenoriale și competențele mediatice și de
informare ale tinerilor;

● cunoștințele și experiența tinerilor în domeniul antreprenoriatului social, inclusiv în ceea ce
privește programele educaționale și de sprijin, precum și în ceea ce privește sprijinirea punerii
în aplicare a Agendei 2030;

● tendințele în domeniul antreprenoriatului social, al punerii în aplicare a Agendei 2030 și în
ceea ce privește programele educaționale și de sprijin pentru promovarea antreprenoriatului
tinerilor/antreprenoriatului social și a Obiectivelor de dezvoltare durabilă.

În total, am implicat 51 de tineri pe care Fundația Danis a reușit să îi contacteze prin intermediul
rețelelor proprii de grupuri de tineri, organizații de tineret, universități și licee. De asemenea, am
intervievat 16 stakeholderi - lideri, factori de decizie sau experți de rang înalt din ONG-uri, organizații
de tineret, universități, companii de consultanță etc. Fundația Danis a identificat stakeholderii prin
intermediul cercetării documentare, dar și prin intermediul propriilor rețele de organizații care
lucrează în domeniul tineretului și al antreprenoriatului social.

Pentru a înțelege și analiza nivelul de competențe antreprenoriale și de competențe media și TIC ale
tinerilor români, am utilizat cadre de competențe bine recunoscute care definesc cele două categorii
de competențe. Astfel, am utilizat cadrul Comisiei Europene - Centrul Comun de Cercetare (EU,



EntreComp, 2016) care a stabilit 15 competențe antreprenoriale, grupate în trei domenii de
competențe care sunt interconectate și interrelaționate:

● Idei și oportunități: 1. detectarea oportunităților, 2. creativitate, 3. viziune, 4. valorificarea
ideilor, 5. gândire etică și durabilă;

● Resurse: 6. autocunoaștere și autoeficiență, 7. motivație și perseverență, 8. mobilizarea
resurselor, 9. cultură financiară și economică, 10. mobilizarea celorlalți;

● În acțiune: 11. luarea inițiativei, 12. planificare și gestionare, 13. gestionarea ambiguității,
incertitudinii și riscului, 14. colaborarea cu ceilalți, 15. învățarea prin experiență.

De asemenea, am utilizat cadrul P21 (Battle for Kids & P21- Partnership for 21st Century Learning).
Atunci când se referă la competențele media și TIC pe care tinerii ar trebui să le dobândească pentru
a fi pe deplin pregătiți pentru piața muncii din secolul XXI, cadrul P21 vorbește despre următoarele
competențe specifice:

● Competența informațională: accesarea și evaluarea informațiilor; utilizarea și gestionarea
informațiilor.

● Competența mediatică: analiza mass-media; crearea de produse media.
● Competențe TIC: aplicarea eficientă a tehnologiei.

(Pentru o descriere completă a competențelor, vă rugăm să consultați Cadrul P21)

Principalele rezultate

Conform cercetării documentare, putem concluziona că proiectul SEntrA se dezvoltă într-un mediu
românesc foarte divers și dinamic pentru antreprenoriatul tinerilor și antreprenoriatul social. Există
multe programe active, derulate la nivel național, care încurajează tinerii antreprenori și tinerii să
dezvolte afaceri cu impact social sau afaceri sociale. În ultimii ani, stakeholderii din toate sectoarele
relevante, publice și private, s-au implicat activ în promovarea și susținerea antreprenoriatului social,
inclusiv a antreprenoriatului social pentru tineri. Cu toate acestea, peisajul este dominat de sectorul
privat și de cel al ONG-urilor care oferă programe de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și
servicii de sprijin pentru tineri/tineri antreprenori. De obicei, un program de sprijin include o
componentă educațională, pentru a spori competențele antreprenoriale ale participanților, servicii de
mentorat și de sprijin, precum și finanțare directă (granturi sau premii) sau acces la oportunități de
finanțare. În contrast cu numărul mare de programe de educație antreprenorială, atunci când am
analizat incubatoarele și acceleratoarele care sprijină inițiativele sociale ale tinerilor, acestea sunt
foarte puține în România. Acestea sunt organizate sub forma unor competiții anuale sau a unor
programe integrate care oferă mentorat și consiliere, formare antreprenorială de bază sau avansată,
sesiuni de pitching și premii/recompense pentru soluțiile câștigătoare, fără a oferi însă acces la spații
și facilități pentru dezvoltarea afacerii.

În cele din urmă, conform analizei noastre de literatură, tinerii români sunt hotărâți să înceapă o
afacere, dar majoritatea dintre ei nu au competențe antreprenoriale esențiale. De asemenea, tinerii
români au doar competențe media și informaționale de bază sau medii, inclusiv competențe TIC,
ceea ce ar putea împiedica implicarea lor în inițiative de inovare socială care utilizează, de exemplu,
tehnologii inteligente și inteligență artificială. În același timp, această analiză arată, de asemenea, că
tinerii români sunt mai puțin expuși la informații despre Agenda 2030, deoarece strategia națională
este abia la început și există foarte puțini promotori, în principal ONG-uri, ai ODD-urilor. În concluzie,
resursele educaționale SEntrA ar trebui să sprijine tinerii să își dezvolte atât competențele
antreprenoriale, cât și cele media și de informare, învățând în același timp despre Obiectivele de
Dezvoltare Durabilă și Agenda 2030.

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
https://www.battelleforkids.org/networks/p21/frameworks-resources


Prin cercetarea de teren pe care o desfășurăm cu tineri români și cu actori relevanți din domeniul
tineretului și al antreprenoriatului social, am aflat următoarele:

Aflați despre implicarea tinerilor în inițiative sociale, civice, non-profit, inclusiv în inițiative de
antreprenoriat social

Perspectiva tinerilor:
● Chiar dacă își evaluează cunoștințele și experiența în domeniul antreprenoriatului social și al

altor tipuri de implicare socială sau civică mai degrabă sub medie, tinerii îi consideră destul de
implicați în astfel de activități, peste medie, în special în acțiuni de voluntariat. Mai multe
oportunități de implicare au loc în zonele urbane, iar tinerii sunt optimiști în ceea ce privește
creșterea implicării tinerilor în România.

● Tinerii încep sau se alătură unor inițiative civice, sociale sau de voluntariat care susțin
următoarele Obiective de Dezvoltare Durabilă: Fără sărăcie (ODD 1); Foamete zero (ODD 2);
Sănătate și bunăstare (ODD 3); Educație de calitate (ODD 4); Reducerea inegalităților (ODD
10); Orașe și comunități durabile (ODD 11); Acțiune climatică (ODD 13).

● Aceștia se implică în experiențe de voluntariat mai ales pentru a-și dezvolta anumite
competențe și abilități sau pentru a-și îmbunătăți CV-ul; în timp ce ei urmează calea
antreprenoriatului social pentru a ajuta persoanele nevoiașe din comunitățile lor.

● Principalele obstacole în a se implica mai mult în astfel de inițiative sunt lipsa de încredere,
lipsa de resurse financiare, lipsa de timp, dar și lipsa de oportunități valoroase în domeniu.

● Astfel, pentru a-și începe inițiativele sau pentru a se alătura celor existente, tinerii au nevoie de
resurse financiare, de mentorat și îndrumare, precum și de mai multă încurajare și
recunoaștere pentru activitățile non-profit, de voluntariat, civice sau de altă natură din
comunitățile lor.

● Nu au existat diferențe semnificative între participanții implicați și neimplicați în grupurile de
discuții în ceea ce privește înțelegerea și percepțiile lor cu privire la implicarea tinerilor în
activități civice, sociale sau de voluntariat, sau în inițierea unei întreprinderi sociale

Perspectiva stakeholderilor:
● Stakeholderii consideră că nivelul de participare a tinerilor este destul de scăzut, dar este în

creștere; atunci când se implică, aceștia preferă activitățile care urmăresc următoarele ODD:
Acțiune pentru climă (ODD 13) și Educație de calitate (ODD 4), urmate de Fără sărăcie (ODD
1), Foamete zero (ODD 2), Consum și producție responsabilă (ODD 12) și Viață pe pământ
(ODD 15).

● Stakeholderii consideră că tinerii ar putea fi motivați să se implice mai mult în inițiative civice,
sociale sau de voluntariat, dacă ar putea obține mai multă recunoaștere pentru efortul și
contribuția lor.

● Principalele obstacole care îi fac pe tineri să se implice mai puțin sunt: lipsa educației
antreprenoriale, lipsa informațiilor relevante privind provocările sociale la care ar putea
răspunde, lipsa exemplelor bune și a mentorilor sau lipsa sprijinului financiar.

Să înțelegem lacunele în ceea ce privește competențele antreprenoriale și competențele mediatice și
informaționale ale tinerilor

Perspectiva tinerilor:



● Tinerii români se simt suficient de încrezători în toate cele trei domenii ale EntreComp, dar
numai pentru competențe precum Competența de învățare prin experiență, Motivație și
perseverență, Viziune, Planificare și management, Gândire etică și durabilă.

● Ei și-au dezvoltat majoritatea acestor competențe prin cursuri specifice pe care le-au avut la
nivel universitar/liceal sau prin programe de educație non-formală derulate de ONG-uri.

● Cu toate acestea, ei se consideră mult mai puțin încrezători în utilizarea următoarelor
competențe și doresc să le îmbunătățească: Confruntarea cu incertitudinea, ambiguitatea și
riscul; Cunoștințe financiare și economice; Mobilizarea resurselor; Luarea inițiativei;
Mobilizarea celorlalți; Identificarea oportunităților; și Creativitate.

● Tinerii români excelează la competențele legate de domeniile Accesare și evaluare a
informațiilor, Aplicarea eficientă a tehnologiei și Utilizarea și gestionarea informațiilor din
cadrul P21, dar sunt mai puțin încrezători și doresc să își îmbunătățească competențele
legate de Analiză media și Crearea de produse media.

Perspectiva părților interesate:
● Stakeholderii consideră că tinerilor le lipsesc și ar trebui să își îmbunătățească următoarele

competențe antreprenoriale cheie: Competențe financiare și economice; Gestionarea
incertitudinii, a ambiguității și a riscului; Planificare și gestionare; și Gândire etică și durabilă.

● Cu toate acestea, stakeholderii consideră că cele mai necesare competențe pentru a demara
o inițiativă socială, civică sau non-profit sau o afacere socială sunt cele legate de creativitate
(înțeleasă ca idei creative și inovatoare sau ca abilitate de a rezolva probleme), abilități de
planificare și gestionare și abilități de detectare a oportunităților (percepute ca fiind
capacitatea de a empatiza cu clienții lor, de a înțelege nevoile și problemele sociale din
comunitățile lor, curiozitatea față de mediul înconjurător etc.).

● Stakeholderii au evaluat competențele media și TIC ale tinerilor români ca fiind suficient de
bune, dar ar trebui să se lucreze la îmbunătățirea acelor competențe legate de domeniul
Analiză media din cadrul P21.

● Decalajul în ceea ce privește spiritul antreprenorial și competențele media și TIC este generat
în principal de educația insuficientă și inadecvată în domeniu, în special în sistemul de
educație formală.

● Majoritatea părților interesate oferă ele însele programe de educație antreprenorială sau
programe de sprijin, dar au identificat și alte programe de sprijin, incubatoare sau
acceleratoare relevante. Serviciile și programele sunt foarte diverse: educație privind
informațiile de bază despre antreprenoriat, concursuri de planuri de afaceri, ateliere de lucru și
cursuri de formare relevante, experiențe de coaching internațional, mentorat, sprijin
financiar/subvenții mici pentru înființarea unei afaceri, servicii de networking între
antreprenorii sociali, spații de coworking pentru antreprenori etc.

Examinați cunoștințele, experiența și rolul tinerilor în antreprenoriatul social, inclusiv în programele
educaționale și de sprijin, precum și în sprijinirea implementării Agendei 2030

Perspectiva tinerilor:
● Tinerii români cunosc foarte puțin și au și mai puțină experiență în domeniul

antreprenoriatului social.
● Conform opiniilor lor cu privire la nevoile comunităților lor, următoarele ODD sunt cele mai

importante trei priorități ale lor în România: Fără sărăcie (ODD 1); Educație de calitate (ODD 4);
Sănătate și bunăstare (ODD 3).



● Tinerii sunt mai puțin conștienți de toate incubatoarele, acceleratoarele și programele de
sprijin pe care le au la dispoziție pentru a demara sau a se alătura diverselor inițiative sociale
sau civice sau afacerilor sociale care vizează Agenda 2030. Cu toate acestea, ei au fost în
măsură să menționeze servicii specifice pe care astfel de programe de sprijin ar trebui să le
includă și care pot fi clasificate în următoarele domenii: competențe antreprenoriale; povești
de succes și de eșec ale altor antreprenori sociali și mentorat; sprijin juridic, financiar și
logistic pentru lansarea unei inițiative.

Descoperiți tendințele în domeniul antreprenoriatului social, al implementării Agendei 2030 și al
programelor educaționale și de sprijin pentru promovarea antreprenoriatului în rândul
tinerilor/antreprenoriatului social și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă

Perspectiva părților interesate:
● Majoritatea părților interesate vorbesc despre un interes sporit pentru politicile care sprijină

antreprenoriatul social și despre un număr tot mai mare de persoane și organizații care iau în
considerare obiectivele de dezvoltare durabilă în proiectul lor social/întreprinderile sociale.

● Cu toate acestea, o treime dintre stakeholderii consideră că tinerii și organizațiile din țara
noastră nu știu prea multe despre ODD.

● Tinerii sunt implicați în susținerea ODD-urilor mai ales prin intermediul activităților de
voluntariat oferite de ONG-uri.


