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INFORMARE 
 
 
ASOCIAȚIA EURO BRĂILA SM, în calitate de beneficiar  şi  partenerii: Colegiul 

Comercial ,,Carol I”, Constanța, Colegiul Economic "Ion Ghica" Târgoviște,  Colegiul Economic 

"Virgil Madgearu", Ploiești și Colegiul Economic "Ion Ghica", Brăila , au demarat proiectul POSDRU 

”Învață cu noi să devii antreprenor!"  ID 149602. 

 Perioada de implementare a proiectului a fost de 10 luni, aceasta desfășurându-se între 

11.02.2015-10.12.2015. Valoarea proiectului: 8.001.384.01 lei. 

Proiectul a fost cofinanțat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE) prin PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 

“INVESTEȘTE ÎN OAMENI!”.  

 

La Colegiul Dobrogean ,,Spiru Hare” Tulcea s-au înființat în cadrul proiectului 10 firme de 

exercițiu, cu câte 10 elevi fiecare, coordonate de trei doamne profesor; aceste firme de exercițiu 

s-au înregistrat pe platforma ROCT, dar și pe platforma proiectului www.eurobraila.ro și au 

simulat activități specifice firmelor reale: înființarea firmei, organizarea structurală pe 

departamente/ compartimente, activități specifice fiecărui compartiment (marketing, resurse 

umane, comercial, financiar-contabil, secretariat-IT). 

     Elevii au participat, de asemenea, la activități de consiliere și orientare în carieră, la activități 

de publicitate, informare, conștientizare a opiniei publice, au participat la Târgul firmelor de 

exercițiu, organizat la Brăila, în luna  noiembrie 2015. 

Firma de exercițiu urmărește dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor prin simularea 

proceselor dintr-o firmă reală. Instruit într-un cadru atractiv, creativ și interactiv, elevul va participa 

voluntar și motivat la propria formare, dobândind competențe esențiale ce îi vor facilita inserția pe 

piața muncii. Firma de exercițiu este un concept didactic, bazat pe învăţarea prin practică. Este o 

simulare a unei firme reale, care poate fi realizată prin implicarea directă a unui profesor 

coordonator. Implementarea conceptului de firmă de exercițiu își propune crearea tipului de 

întreprinzător dinamic, capabil să dezvolte propria afacere. 

Înființarea firmelor de exercițiu în cadrul proiectului cu titlul “Învață cu noi să devii 

antreprenor!”, conduce la crearea și asigurarea condițiilor pentru funcționarea firmei de exercițiu, 

întru-un mediu virtual de afaceri, sprijiniți de agentul economic partener prin organizarea de lecții 

vizită și de documentare a elevilor angajați în firma de exercițiu. 

 Activitățile desfășurate în firma de exercițiu urmăresc dezvoltarea competențelor 

profesionale, personale și sociale prin: 

 familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme reale; 

 simularea operaţiunilor şi a proceselor economice specifice mediului real de afacere; 

 perfecţionarea limbajului de specialitate; 

http://www.eurobraila.ro/


 dezvoltarea de competenţe necesare unui întreprinzător pe o piață aflată într-o continuă 

schimbare: gândire critică, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucrul în echipă, 

iniţiativă, autoorganizare şi autoevaluare. 

 

Activitățile desfășurate în firma de exercițiu au fost următoarele: 

- Identificarea ideii de afacere, viabilitatea pe piața virtuală. 

- Stabilirea cadrului de desfășurare a activităților comune firmă de exercițiu și firma reală 

(identificarea firmei reale, prezentarea conceptului, semnarea acordului de parteneriat 

între școală și firma reală, planificarea activităților comune). 

- Înființarea și înmatricularea firmei de exercițiu pe ROCT și pe platforma WEB a 

proiectului. 

- Organizarea structurală și procesuală a firmei de exercițiu. 

- Realizarea planului de afacere inițial al firmei de exercițiu. 

- Selecția și recrutarea de personal. 

- Motivarea angajaților în firmei de exercițiu. 

- Crearea identității vizuale a firmei de exercițiu. 

- Realizarea ofertelor de produse/servicii. 

- Rotația posturilor (va avea loc în luna a 6-a de implementare). 

- Promovarea imaginii firmei de exercițiu. 

- Tranzacționarea pe piața firmei de exercițiu. 

- Întocmirea situațiilor financiare ale firmei de exercițiu. 

- Participarea la evenimente speciale în firma de exercițiu – târgurile firmei de exercițiu. 

 

Pentru perioada următoare, anul școlar 2016-2017,  ne-am propus ca o parte a 

firmelor de exercițiu din proiect să fie continuate, preluate (utilizând platforma ROCT) de 

către elevii claselor a X a, coordonaţi de  profesori, în cadrul orelor de educaţie 

antreprenorială.  

 

Informații despre proiect, se pot obține accesând link-urile: 

 

www.facebook.com/invatacunoisadeviiantreprenor/ 

www.spiruharet-tulcea.ro 

 

Coordonatori CFE Colegiul Dobrogean ,,Spiru Haret” Tulcea, 

 

Butoi Carmina 

Anastasiu Liliana 

Vasile Moise 
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