
TITLUL MODULULUI: MODULUL 2: Plan de afaceri sociale 

 

Schita modulului: subiecte 

1. Dezvolta o idee de afaceri sociala 

a. Folositi tehnici generatoare de idei pentru a identifica o noua oportunitate sociala sau de a imbunatati una existenta 

2. Intocmirea uni plan de afaceri 

a. Rezumat  

b. Plan organizational  

i. Schiț a declaraț iei de misiune socială pentru afacerea ta. 

ii. Identifica structura juridical a afacerii tale 

iii. Creioneaza structura de management (roluri ș i responsabilităț i) ale afacerii tale. 

iv. Descrie produsul(e), serviciu (serviciile), activitatea (activitatile)  

v. Identifica factorii cheie 

c. Planul de mediu  

i. Se analizează mediul utilizând instrumentul de analiză PEST 

d. Planul de marketing  

i. Să identifici ș i să descrii clienț ii / utilizatorii, ii. Prezentati marca, iii. Schiț ă privind modul în care se vor constientiza clienț ii / utilizatorii privind afacerea dvs. sociala (Promotii Mix) 

iv. Contureaza strategia de preturi  

e. Plan operational  

i. Identificaț i furnizorii cheie 

ii. Schiț ati locaț ia ș i detalii  despre proprietate 

iii. Descrie echipamentul cheie necesar 

iv. Schiț ă a personalului cheie necesar, inclusiv abilităț ile, cunoș tinț ele ș i cerinț ele de formare 

f. Planul financiar  

i. Identifica principalele costuri asociate afacerii tale, ii. Schiț a pt. metodele de finanț are propuse, iii. Ipotezele bugetului prezent (venituri ș i cheltuieli) 

g. Analiza de risc ș i strategia de ieș ire 

Rezultatele învăț ării Cunostine Abilitati Atitudini Evaluare Metodologii de predare 

Practica: strategia de generare a 

ideilor pentru a identifica o nouă 

oportunitate socială / 

îmbunătăț irea unei întreprinderi 

sociale existente 

 √  Evaluarea continuă:  

 Receptivitatea la limba engleză 

 competenț ă ș i încredere în utilizarea limbii engleze 

 Dezvoltarea abilităț ilor cognitive prin limbaj 

Activitati de limba engleza 
orala, scriere si citire 
integrate in modul cand 
acopera continutul 
antreprenoriatului social, 
consolidate in continuare 



TITLUL MODULULUI: MODULUL 2: Plan de afaceri sociale 

 

Să elaboreze un plan cuprinzător 

de afaceri digitale 

 √  Prezentarea ș i evaluarea scrisă:  

 Finalizarea planului de afaceri social (ș ablon on-line) 

E-portofoliu de reflecț ie 

 Să reflecteze pe cont propriu potenț ialul de a fi un antreprenor 
social 

folosind strategii de invatare 
digitala pentru a forma o 
deprindere de invatare 
holistica, pentru cursant si 
formator. 
Folosirea tutror produselor de 
utilizare a limbii: oral, gest, 
semen, scris, visual, electronic 
si digital. 
 

Toate metodologiile de 
invatare care cuprind 
strategii digitale vor fi 
focusate pe: 

 Dezvoltarea unei relatii de 
comunicare prin 
intermediul limbii engleze  

 Intelegerea structurii si 
continutului in limba 
engleza  

 Explorarea si folosirea 
limbii engleze 

 
1. Planul de afaceri online 
2. Tehnici de generare de 

idei 
3. Video si Podcast-uri 
4. E-Portfoliu 
5. Resurse digitale 
6. Cercetare  
7.  Prezentari 
8. Discutii de grup 
Lista de mai sus se va 
schimba cu module specifice 

Să definească ș i să explice 
structura ș i detaliile implicate 
în elaborarea unui plan de 
afaceri 

√   

Dezvoltarea cunoș tinț elor ș i 
înț elegerea procesului de 
creare a unei noi afaceri de 
întreprindere socială 

√   

Se analizează riscurile 
implicate într-o întreprindere 
socială 

√   

Sa apreciem importanț a 
tuturor elementelor cheie ale 
unui plan de afaceri (,,, planul 
financiar, analiza 
organizaț ională, de mediu, 
operaț ională,analiza 
riscurilor ș i strategia de 
ieș ire). 

  √   

 


