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Research Regarding the Entrepreneurial Education in the 
Romanian High Schools 

Sorina-Mihaela BĂLAN1 

Abstract 
Starting from the premises that there are a multitude of didactic methods to teach 

entrepreneurship, we elaborated two questionnaires, to which a number of 395 pupils and 
35 high school teachers answered. The aim of the present research was to identify how to 
grow the efficacy of the teaching-learning process of the entrepreneurial disciplines. The 
research shows that students are interested in entrepreneurial education, are innovative and 
ambitious, determined to do something new, have the desire to show that they can be 
leaders, and they are perseverant…  What student aspects must be developed? Can this 
discipline develop in the future, in the context of the raised interest of the teachers and 
students for teaching-learning entrepreneurship?  Learning/teaching entrepreneurship must 
become more effective so that the results can be quantified in the number of graduates who 
will become entrepreneurs.    

Keywords 
Entrepreneurial education, economy, entrepreneurial attitude. 

Introducere  

Mulţi absolvenţi sau părinţii acestora se plâng că după terminarea 
şcolii aceştia nu-şi găsesc un loc de muncă. De ce s-au învăţat cu toţii se 
primescă totul? Trebuie să dezvoltăm spiritul antreprenorial, abia aşa vom 
putea aduce un plus de valoare societăţii şi, de ce nu, aşa putem contribui la 
creşterea economică a societăţii şi la reducerea ratei somajului. Experienţele 
partenerilor demonstrează că se poate face mult, trebuie însă schimbată 
mentalitatea elevilor şi a părinţilor. Elevii trebuie pregătiţi să nu mai întindă 
mâna să ceară, trebuie să fie pregătiţi să creeze ei înşişi noi locuri de muncă. 
Elevii nu vorbesc despre etică, despre responsabilităţi sau despre riscuri. 
Considerăm că este o consecinţă a educaţiei primită în familie, fapt 
confirmat de câţiva elevi intervievaţi. 

                                                 
1 Colegiul Economic “Transilvania” Tg.Mureş, email: bsorinamihaela@yahoo.com. 
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Dacă analizăm numărul de SRL-D-uri înfiinţate în fiecare judeţ 
pânăîn iunie 2013, este Judeţul Cluj este pe primul loc (cu 1074 SRL-D-uri), 
având mai multe decât au împreună judeţele Braşov (372), Mureş (306), Sibiu 
(171), Alba (111), Harghita(98) la un loc, adică 1058 SRL-D-uri (Ziarul 
Financiar, 2013). 

1. Metodologia cercetării 

 S-au elaborat două chestionare care au fost aplicate în rândul elevilor 
şi a cadrelor didactice din învăţămăntul preuniversitar, cu precădere în 
regiunea Centru, pentru a identifica care sunt direcţiile de creştere a 
eficacităţii procesului de predare-învăţare a disciplinelor antreprenoriale. 
Răspunsurile au fost codificate, analizate şi apoi interpretate, propunându-se 
soluţii viabile sistemului de învăţământ românesc. O sinteză a principalelor 
etape în demersul cercetării sunt transpuse în figura 1. 

 

 

Figura 1. Etapele studiului privind educaţia antreprenorială în liceele din România, 
autor:Bălan Sorina Mihaela 

1.1. Chestionarul destinat elevilor 

Au răspuns chestionarului 1 un număr de 395 elevi, care au studiat 
disciplina “Educaţie antreprenorială” în clasa a X-a, metoda modernă “Firma de 
exerciţiu” în clasa a XI-a şi care îşi aprofundează cunoştinţele antreprenoriale 
în cadrul orelor de “Economie aplicată” în clasa a XII-a. Elevii au fost selectaţi 
din şase judeţe: Alba, Braşov, Harghita, Mehedinţi, Mureş, Sibiu; din 11 
localităţi: Alba Iulia (AB), Sebeş (AB), Braşov (BV), Codlea (BV), Corbu 

Etapa premergătoare.   
Identificarea direcțiilor 
de cercetare 

Etapa 1. Elaborarea 
celor două chestionare 

 (Aneaxa I și Anexa II)  

Etapa 2. Distribuirea și 
aplicarea chestionarelor 
elevilor și profesorilor 
de liceu 

Etapa 3. Culegerea 
chestionarelor și 
codificarea itemilor 

Etapa 4. Sintetizarea și 
analiza informațiilor 
din chestionare 

Etapa 5. Interpretarea 
rezultatelor 

Etapa 6. Propuneri de metode           
noi de predarea 
antreprenoriatului 
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(HR), Odorheiu Secuiesc (HR), Miercurea Ciuc (HR), Drobeta Turnu 
Severin (MH), Târgu Mureş (MS), Sibiu (SB), Mediaş (SB). Distribuţia 
elevilor în funcţie de gen se regăseşte în graficul 1.1.a, iar distribuţia elevilor 
pe clase în graficul 1.1.b. 

 

  

Graficul 1.1.a. Distribuţia în funcţie de 
gen a elevilor. 

Graficul 1.1.b. Distribuţia 

elevilor pe clase. 

1.2. Chestionarul destinat profesorilor  

Au răspuns la chestionarul destinat profesorilor un număr de 35 
cadre didactice din învăţământul preuniversitar din România, care predau 
discipline în ariile curriculare: 

 
a. ştiinţe socio-umane (educaţie antreprenorială, economie / economie 

aplicată), 
 
b. tehnologii, profil servicii, care aplică metoda modernă de predare 

“Firma de exerciţiu”. 
 
Selecţia profesorilor respondenţi s-a realizat din rândul cadrelor 

didactice care au urmat cursuri de perfecţionare în domeniul 
antreprenoriatului prin intermediul unor proiecte POSDRU. Profesorii 
respondenţi au fost din aceleaşi judeţe ca şi în cazul elevilor. Distribuţia 
profesorilor în funcţie de gen se regăseşte în 1.2.a, iar distribuţia profesorilor 
pe grupe de vârstă se poate vedea în graficul 1.2.b: 

 

65% 

35% 

Distribuţia după gen a 
elevilor 

Feminin Masculin

40% 
54% 

6% 

Distribuţia elevilor pe clase 

Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a
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Graficul 1.2.a. Distribuţia în funcţie de gen 
a profesorilor. 

 

Graficul 1.2.b. Distribuţia profesorilor pe 
grupe de vârstă. 

2. Analiza asupra cadrului actual de predare-învăţare a 
antreprenoriatului în liceele din România 

În România paşi importanţi s-au făcut prin introducerea elementelor 
de cultură antreprenorială în curricula şcolară încă din clasele primare, 
continuate la nivelul gimnazial şi liceal. Revizuirea curriculei pentru toate 
nivelele şcolare, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei 5097/2009, a 
dus la recunoşterea educaţiei antreprenoriale ca obiectiv trans-curricular, 
fiind componentă atât a ariei curriculare Om şi Societate, cât şi în aria 
curriculară Tehnologii. 

La ora actuală o mare şi controversată discuţie se poartă legat pe 
predarea disciplinei “Educaţie antreprenorială”. Predarea disciplinei este 
revendicată de două categorii de profesori. Pe de o parte sunt profesorii 
de socio-umane, printre care şi absolvenţi de filozofie-istorie, care alătură 
“Educaţia antreprenorială” disciplinelor “Economie”, “Psihologie, “Logică, 
argumentare şi comunicare” şi afirmă că ei sunt cei mai abilitaţi să predea 
disciplina întrucât în centrul materiei este OMUL, ca fiinţă care gândeşte, se 
formează şi aduce plus valoare. Pe de altă parte sunt profesorii de specialitate, 
economişti sau ingineri care consideră că ei sunt îndreptăţiţi să predea 
disciplina pentru că, antreprenorul trebuie să fie şi un maestru al cifrelor, care trebuie 
să aibă şi competenţe tehnice, matematice. O reprezentare a controvesatei discuţii 
este reprezentatăîn figura 2. 
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Figura 2. Controversa prinind predarea educaţiei antreprenoriale, la clasa a X-a 

Împreună, cele două categorii de profesori, pot construi bazele 
viitorului antreprenor, pentru că studiul antreprenoriatului este de fapt un 
domeniu inter- şi intradisciplinar.  

3. Studiul antreprenoriatului în România 

“Educaţia antreprenorială” în sistemul naţional de învăţământ la 
nivel liceal se realizează prin: “Educaţie antreprenorială” în liceele de toate 
profilele; “Firmele de exerciţiu” în învăţământul liceal, cu profil servicii; 
“Economie aplicată”; programele “Junior Achievement” România; alte 
forme complementare. Dar educaţia şi formarea antreprenorială nu se 
termină în cadrul formal, profesorii şi elevii învaţă continuu şi în cadrul 
nonformal, pe stradă sau în familie. 

3.1. Disciplina “Educaţie antreprenorială” 

În planul cadru de învăţământ pentru liceu, clasa a X-a, la toate 
filierele, profilurile şi specializările, disciplina “Educaţie Antreprenorială” 
beneficiază de un buget de timp de o oră pe săptămână. Curriculum-ul 
pentru disciplina “Educaţie antreprenorială” răspunde cerinţelor formulate 
în textul Legii învăţământului referitoare la idealul educaţional şi la finalităţile 
învăţământului, şi se adresează elevilor din ciclul liceal inferior care au 
posibilitatea să devină întreprinzători, să demareze şi să deruleze o afacere 
după terminarea studiilor. Elevul trebuie să-şi formeze o imagine cât mai 
apropiată de realitate despre întreprinzător, să înţeleagă care este rolul 
revenit acestuia într-o economie de piaţă competitivă, să-şi descopere 
calităţile pe care mai apoi trebuie să le dezvolte, să cunoască problemele cu 
care se confruntă pentru creerea unei întreprinderi mici şi mijlocii, să fie 

Balan, S- M. (2015). Research Regarding the Entrepreneurial Education in the Romanian High Schools. In O. Clipa &
G. Cramariuc (eds.), Educatia in societatea contemporana. Aplicatii (pp. 187-196). Iasi, Romania: Editura LUMEN.



Otilia CLIPA, Gabriel CRAMARIUC (coord.) 

192 

pregătit atât pentru obţinerea succesului, cât şi pentru asumarea eşecului ca 
lecţii de viaţă. 

Recomandări 

Adaptarea manulului de clasa a X-a, la disciplina “Educaţie 
antreprenorială”. Manualul ar trebui să furnizeze elevilor cunoştinţele necesare 
în vederea înţelegerii fenomenelor reale, să-i incite ca, pe baza analizei 
SWOT proprii, elevii să poată demara şi menţine o afacere, să evite cauzele 
care pot conduce la eşecul acesteia. Elevii trebuie să înţeleagă că reuşita şi 
insuccesul unei afaceri nu sunt întâmplătoare, ci că acestea reprezintă 
rezultatul deciziilor şi muncii depuse de antreprenor. 

Utilizarea auxiliarului adaptat disciplinei realizat de fundaţia Junior 
Achievement, care nu suplineşte însă manualul şi nu atinge toate 
competenţele specifice. 

3.2. Disciplina “Economie” 

În ciclul superior al liceului în clasa a XI-a se studiază disciplina 
“Economie”, căreia îi sunt destinate opt manuale alternative, acreditate. 
Acentul iniţial se pune pe noţiunile de microeconomie, cunoştinţe corelate 
direct cu cele de antreprenoriat.  

Elevii intră în universul ştiinţei economice prin conştientizarea 
tensiunii dintre nevoile nelimitate ale omului şi resursele limitate de care 
dispune. Mai apoi trebuie să înţeleagă conceptul de cost de oportunitate, 
învaţă despre alegere şi renunţare în decizia economică, învaţă principiul 
raţionalităţii economice. Pe de o parte cunoaşte teoria consumatorului şi 
comportamentul raţional, pe de altă parte accede în teoria producătorului şi 
află despre eficienţa economică. După înţelegerea conceptelor de 
microeconomie, elevul poate reflecta şi analiza impactul competenţelor 
antreprenoriale în diminuarea celor două mari dezechilibre majore ale 
macroeconomiei, şomajul şi inflaţia. 

Studiind bazele economiei în clasa a XI a şi corelate cu noţiunile de la 
celelalte discipline “Educaţie antreprenorială” şi “Economie aplicată”, se 
conturează o educaţie economică şi antreprenorială insuficientă pentru un 
debut în afaceri după finalizarea studiilor liceale. La disciplina “Economie”, 
cunoştinţele de microeconomie sunt prezentate teoretic, sunt explicate 
categoriile economice de bază consacrate în literatura economică, iar partea 
aplicativă se regăseşte la celelalte discipline economice. 

3.3. Disciplina “Economie aplicată” 

La disciplina “Economie aplicată” se continuă utilizarea conceptelor 
de economie studiate anterior, cele legate de microeconomie, dar în situaţii 
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economice concrete, din viaţa de zi cu zi sau în situaţia înfiinţării şi 
gestionării unei firme. Elevii vor alege la finalizarea studiilor între a fi 
lucrător salariat sau a fi întreprinzător, antreprenor, de aceea partea a 
doua a manualului vizează “Întreprinzătorul şi Firma”. 

S-a remarcat că interesul pentru disciplinele care vizează competenţe 
antreprenoriale scade foarte mult la elevii de clasa a XII-a , aceştia punând pe 
prim plan examenul de Bacalaureat, căruia i s-a acordat în ultimii ani o foarte 
mare importanţă. Printre disciplinele la alegere pentru susţinerea 
bacalaureatului nu se află şi “Educaţia antreprenorială”, deşi competenţele 
antreprenoriale sunt considerate competenţe cheie  

Recomandări 

Se impune reevaluarea manualului de “Economie aplicată” la clasa a 
XII-a, mai ales că în ultimii ani au fost multe proiecte în care echipe de 
specialişti au elaborat materiale ce au vizat educaţia antreprenorială. 

Introducerea unei probe interdisciplinare la bacalaureat, mai repede 
decât este prevăzut în Legea învăţământului, care să cuprindă conţinuturi 
privind educaţia antreprenorială, economia şi economia aplicată.  

3.4. Disciplinele de specialitate 

În fapt, învăţământul tehnic profesional abordează teme legate de 
antreprenoriat la unele discipline de specialitate. Liceele/colegiile din 
învăţământul profesional şi tehnic - profil Servicii- clasele a XI-a şi a XII-a 
aplică cu succes predarea educaţiei antreprenoriale prin conceptul “firma de 
exerciţiu”, care promovează învăţământul orientat către aspectele practice şi 
experienţa profesională, esenţiale pentru încurajarea modului de gândire şi a 
abilităţilor antreprenoriale. Elevii învaţă că pot deveni creatori de noi locuri 
de muncă dacă aplică în viaţa reală ceea ce învaţă prin firma de exerciţiu. 

3.5. Programele Junior Achievement România 

În România, programele JA de tip “learning by doing” sunt urmate 
anual de peste 189.000 de elevi din peste 1.300 de instituţii de învăţământ şi 
se desfăşoară local în parteneriat cu MEN, instituţiile de învăţământ şi 
comunitatea de afaceri. Programele care vizează în special antreprenoriatul 
sunt: 

“Fii antreprenor!”, tipul: C.D.Ş./auxiliar/cerc/extracurricular/şcoala 
după şcoală, aria curriculară: Om Şi Societate, Tehnologii, clasa: a IX-a, 
durata un an şcolar, 1 h/săptămână. Introducerea acestui opţional la clasa a 
IX-a este cerută de inexistenţa unei alte discipline la acest nivel care să 
introducă treptat concepte ale economiei de piaţă, prin observarea realităţii 
economice şi interacţiunea cu mediul personal şi comunitar; necesitatea tot 
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mai acută de pregătire şi educare a elevilor în spiritul economiei de piaţă, de 
dezvoltare a interesului pentru afaceri şi a spiritului antreprenorial; beneficiile 
aduse sistemului educaţional şi elevilor, prin explorarea “organizată” a 
antreprenoriatului, printr-o programă şcolară structurată. 

“Compania. Afacerea mea pilot”, tipul: C.D.Ş., construit, aria curriculară: 
Om Şi Societate, Tehnologii, recomandat pentru clasele: a X-a, a XI-a, 
durata de două semestre, 1h / săptămână sau 1 h /2 săptămâni. Pentru 
succesul său în ţările din reţeaua Junior Achievement - Young Enterprise, 
Europe, programul a fost desemnat model de bună practică în educaţie 
antreprenorială de către Direcţia Generală Întreprinderi şi Industrie din 
cadrul Comisiei Europene. 

3.6. Forme complementare de predare-învăţare a antreprenoriatului 

În afara cadrului şcolar, învăţarea antreprenoriatului face parte din 
viaţa de zi cu zi a elevului, fiind aprofundată în afara orelor pentru 
consolidarea cunoştinţelor, creşterea nivelului de pregătire şi eliminarea 
neclarităţilor. Demersul de investigare şi documentare în cadrul cercurilor 
ştiinţifice are în vedere abordarea unor teme legate de afaceri de succes, 
analiza cost-beneficiu, situaţii de genul pierdere-câştig, astfel încât elevul să 
poată analiza în contextul economic actual rolul antreprenorului în societate. 
Profesorul îndrumă elevii pentru realizarea unor reviste şcolare, broşuri, 
planuri de afaceri sau chiar articole de ziar care stimulează creativitatea 
elevilor şi aprofundează abilităţile de comunicare în limba maternă sau în 
limbi străine. 

Concursurile şcolare sunt frecvente în viaţa liceanului de astăzi, 
cele mai apreciate fiind: Competiţia Business Plan a firmelor de exerciţiu sau 
Târguri ale firmelor de exerciţiu, “Micul Antreprenor” - în colaborare 
cu universităţile interesate, “Job Shadow Day” - Junior Achievement, 
Compania Elev-Târgul de produse şi servicii Junior Achievement, 
competiţiile gen “Arena Leilor” etc. Împreună cu profesorii, elevii mai 
participă la conferinţe, simpozioane sau seminarii de formare, atât în 
calitate de autori, cât şi ca simpli participanţi. Testimonialele elevilor 
demonstrează eficienţa acestor forme de învăţare. De exemplu Conferinţa 
“Ubercool antreprenor”, la care elevii interacţionează cu antreprenori de succes. 
Vizitele de studii din ţară şi din străinătate sunt benefice pentru toţi 
factorii implicaţi, fie că este vorba de schimb de bune practici între şcoli, fie 
că este vorba de vizite la agenţi economici sau la micii antreprenori din zonă. 
Stagiile de pregătire practică sunt surse de predare-învăţare a 
antreprenoriatului. 
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4. Contribuţiile studiului la poziţionarea elevilor şi profesorilor în 
privinţa interesului pentru educaţia antreprenorială 

În studiul prezentei lucrări, la întrebarea privind interesul pentru 
educaţie antreprenorială, rezultatele chestionarelor au arătat că dintre cei 395 
elevi respondenţi, 321 elevi sunt interesaţi de educaţia antreprenorială, 
reprezentând 81,2 % , în timp ce 74 elevi, respectiv 19,8% nu sunt interesaţi 
de educaţia antreprenorială. Din totalul de profesori 31 de aceştia, respectiv 
88,5 % cred că elevii sunt interesaţi de disciplinele antreprenoriale, iar 4 
profesori, adică 11,5% cred că elevii nu sunt interesaţi de antreprenoriat. 

 
Elevii din cadrul studiului, proveniţi cu precădere din licee 

tehnologice, profil servicii sunt interesati de educaţia antreprenorială, sunt inovativi 
şi sunt caracterizaţi de ambiţie, determinarea de a face ceva nou, inovativ, de 
dorinţa de a dovedi că pot fi lideri, sunt persevereţi etc. Aceste premize ne 
dau încredere că se poate dezvolta spiritul antreprenorial pe viitor, în 
contextul dat. Interesul crescut al profesorilor şi elevilor pentru predarea-
învăţarea antreprenoriatului trebuie eficientizată, astfel încât rezultatele să 
poată fi cuantificate în numărul absolvenţilor care vor deveni antreprenori. 

5. Concluziile privind cadrul actual al desfăşurării procesului de 
predare-învăţare a antreprenoriatul în învăţământul liceal din 

România 

Antreprenoriatul se poate învăţa în şcoală?  
Antreprenorul trebuie să promoveze o conduită etică care să-l facă 

respectat. Pentru antreprenor programul de lucru nu însemnă opt ore/zi, ci 
înseamnă proiecte finalizate cu bine, înseamnă tranzacţii finalizate bine 
pentru toate părţile implicate. Dacă celuilalt partener îi merge bine în urma 
colaborării cu tine înseamnă că ai căştigat un partener, care-ţi poate ridica 
stima de sine şi v-a mai colabora pe viitor cu tine. Un lider adevărat nu 
trişează pentru a câştiga pe moment, ştie să piardă pentru a câstiga mai apoi. 
Antreprenoriatul se poate învăţa în sistemul de învăţământ dar şi în afara 
cadrului instituţional. Important în educaţia antreprenorială sunt 
competenţele dobândite, nu contează în definitiv dacă elevul va deveni 
antreprenor sau nu, contează faptul că va avea setul de competenţe necesare 
pe piaţa muncii. 

“Ne naştem sau nu antreprenori?”  
Antreprenoriatul se învaţă prin lecţii de viaţă. În şcolile de 

antreprenoriat ni se arată calea, ni se “deschid uşi”, dar a deveni antreprenor 
înseamnă dobândirea unor competenţe care te ajută să-ţi găseşti motivaţia, 
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libertatea de acţiune. Înseamnă să decizi singur, să-ţi pui în practică ideile, să 
căştigi mai bine, să alegi când şi unde îţi dezvolţi afacerea. Elevii sunt încă 
uşor de modelat, pentru că au de mici acel spirit de iniţiativă, trăiesc într-o 
lume în care progresul tehnico-ştiinţific este extraodinar, de aceea rolul 
profesorului de educaţie antreprenorială nu este de a-l îndoctrina pe elev cu 
multe informaţii-unele poate perimate- ci de a-l determina să dobândească 
acele competenţe pe care le identifică ca fiind mai puţin dezvoltate şi de a 
fructifica competenţele dezvoltate. 

 Spiritul antreprenorial este astăzi necesar şi în rândul angajaţilor, nu 
doar la nivelul antreprenorului. 
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Informal Structures of Communication within 
Organizational Networks 

Constantin Florin DOMUNCO1 

Abstract 
The second half of the twentieth century brings a new perspective of studying social 

phenomena of networks inside the organizations. The moment marks a general shift in 
terms of understanding the realities of organizational environment. It speaks of a move 
away from individualistic, essentialist and atomist explanations and an understanding of 
organizations in terms of relationships. Another line of research, prolific in the number of 
existing studies, analyzes organizational is the formal - informal axis. Research on this 
line have demonstrated a major influence of relations between informal structures of 
communication and the ability of employees to establish contacts and identify the 
information that travels over internal networks. 

To better understand these coordinates, this paper proposes to understand concepts 
as network, network communication and informal network and to outline the roles that 
social actors play in the different types of informal networks of communication.   

Keywords 
Network, communication network, informal network. 

Introducere  

Organizaţia este un organism care trebuie să satisfacă nevoile sociale 
ale membrilor săi (Waldstrøm, 2001, 8). Cu toate acestea, structurile formale 
nu reuşesc săîndeplinească toate condiţiile de participare socială posibile la 
nivel organizaţional. Este motivul pentru care, în interacţiunile umane 
reglementate de cadrul organizaţional formal, apare nevoia relaţionărilor 
informale.  

Emergenţa reţelelor informale de comunicare i-a determinat pe 
cercetătorii fenomenului organizaţional (Barnard, 1960; Davis, 1975; Baker, 
1981; Han, 1983) să inventarieze nevoile umane care fac posibilă realitatea 
socială a comunicării informale de tip reţea.  

Waldstrøm, (2001, 27-29) şi Singh (2010, 186-189) aleg 8 respectiv 9 
elemente de acest gen dintre care amintim: 
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