
 
Investeşteînoameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii” 

Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranzitia de la scoala la viataactiva” 

Titlul proiectului: “Invata cu noisadeviiantrepenor!” 

Contract nr. POSDRU/175/2.1/S/149602 

Beneficiar : Asociatia Euro Braila SM 
     Proiectul “ Învață cu noi să fii antreprenor” a fost, fără îndoială, unul dintre cele mai 

captivante la care am participat datorită, în primul rând, complexivităîii acestuia. Dincolo 

de faptul că am aflat ceea ce implică antreprenoriatul ăi care sunt sarcinile unui 

antreprenor, am învațat că responsabilitatea, alături de dedicație si seriozitate, este cheia 

succesului. Am înțeles că orice idee este mai valoroasă atunci cand este dezbatută în 

echipă și că obiectivele nu mai sunt atat de greu de atins dacă accepți ajutorul celor din 

jur. 

     Așadar, consider  că acest proiect și-a atins scopul principal, acela de a ne introduce în 

“lumea business-ului” prin simularea situațiilor din viața reală și, mai mult decât atât a 

făcut trecerea de la studiul teoretic asimilat în orele de curs, la punerea in practică efectivă 

a cunoștințelor acumulate. 

 

 

Ene Cătălina Gabriela, clasa a XII-a F 



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
“Investește în oameni!” 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă” 
Titlul proiectului: „Învață cu noi să devii antreprenor!” 
Cod contract: POSDRU/175/2.1/S/149602 
Beneficiar: Asociația Euro Brăila SM 
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Mihalcea Alexandru, elev la Colegiul                  

Dobrogean “Spiru Haret” Tulcea, Clasa XII-B 
 
 
 

 Un start cu pasi mici m-a facut sa inteleg ca 
totusi nu totul se poate face de unul singur. De-a 
lungul proiectului am invatat ce inseamna cu adevarat munca in 
echipa, am reusit sa simt pe propria piele cum este sa fii 
administratorul unei firme de exercitiu, insa in acelasi timp cum sa 
impart anumite sarcini altor 9 membri ai firmei. Cu aceasta ocazie am 
invatat ce inseamna sa fii antreprenor, am capatat cunostinte pe care 
sunt sigur ca le voi putea aplica in viitor pentru infiintarea unei noi 
firme, prospere in primul rand.  
 Experienta dobandita prin intermediul proiectului a fost un 
adevarat privilegiu pentru mine si pentru intreaga echipa. Targul a 
fost punctul culminant unde fiecare a avut ocazia sa-si etaleze 
calitatile antreprenoriale. Am avut parte de oameni minunati in jurul 
meu, si recomand cu cea mai mare placere si altor elevi sa participe 
in cadrul proiectelor de acest gen.  
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TESTIMONIAL 

                               Numele meu este Alexandra Cozma, sunt eleva in clasa a XII - a C si am facut parte 

din firma de exercitiu "Beauty Therapy" din cadrul proiectului "Invata cu noi sa fii antrepronor". 

Proiectul s a desfasurat pe o perioada de 7 luni, timp in care prin diferite activitati am acumulat 

informatii din domeniul antreprenoriatului. Am fost pusi fata in fata cu experiente de viata care se ne 

dezvolte spiritul deductiv si creativ . Am invatat ca cel mai important este lucrul in echipa si 

altruismul, fiecare firma avand cate 10 membrii, fiecare avand un rol si atributii  bine definite. 

Incercand sa  se muleze cat mai bine pe realitatea socio-economica existenta, eforturile noastre au 

fost rasplatite si in mod fizic, printr o anumita suma de bani, in vederea intelegerii depline a valorii 

activitatilor noastre.  

Targul intreprins la Braila in ultima perioada a proiectului a fost momentul de maxima intensitate, 

punandu- ne sub presiunea timpului si a indeplinirii targetului propus de organizatori . Toate 

informatiile culese in timpul primelor luni a trebuit sa le aplicam practic, am inteles procesul de 

vanzare-cumparare si intregile formulare ce trebuie completate. Am invatat in primul rand sa ne 

prezentam, atat pe noi, cat si produsele pe care le oferim, intelegand astfel ideea de marketing.  

In concluzie, acest proiect a avut un impact benefic asupra noastra, fiind o etapa importanta in 

dezvoltarea noastra viitoare, caci o persoana pe deplin independenta, este o persoana care se poate 

descurca in orice situatie, acumuland cat mai multe informatii . 


