
 
Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EURIOPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară  nr.2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1. ”Tranziția de la școală la viață activă” 
Titlul proiectului: „Invață cu noi să devii antreprenor!” 

Contract nr: POSDRU/175/2.1/S/149602                                 DESCHIDEREA  ACTIVITĂȚILOR FIRMELOR DE EXERCIȚIU                                    

 
Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea, Partener 2 în cadrul proiectului POSDRU/175/ 2.1/S/149602, cu titlul “Învață cu noi să devii 

antreprenor!”, proiect cofinanțat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot 

parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la o viața activă” anunță demarare activității firmelor de 

exercițiu, începând din data de 11.05.2015. 

Activitățile desfășurate în FE 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; 

        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 FE sunt următoarele: 

        Identificarea ideii de afacere, viabilitatea pe piața virtuală. 

        Stabilirea cadrului de desfășurare a activităților comune FE și firma reală (identificarea firmei reale, prezentarea conceptului, semnarea acordului 

de parteneriat între școală și firma reală, planificarea activităților comune). 
        Înființarea și înmatricularea FE pe ROCT și pe platforma WEB a proiectului. 

        Organizarea structurală și procesuală a FE. 

        Realizarea planului de afacere inițial al FE. 

        Selecția și recrutarea de personal. 

        Motivarea angajaților în FE. 

        Crearea identității vizuale a FE. 

        Realizarea ofertelor de produse/servicii. 

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

        Promovarea imaginii FE. 

        Tranzacționarea pe piața FE. 

        Întocmirea situațiilor financiare ale FE. 

        Participarea la evenimente speciale în FE – târgurile FE. 
 
Relatii suplimentare CFE: prof. Butoi Carmina Lidia, prof Vicol Mihaela, prof. Anastasiu Liliana 



 

 


