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Învață cu noi să devii antreprenor! 

POSDRU/175/2.1/S/149602 

 Proiectul POSDRU/175/2.1/S/149602, „Învață cu noi să devii antreprenor!”, a fost  
implementat în perioada  11.02.2015 - 10.12.2015 de către ASOCIAȚIA EURO BRĂILA SM în 
parteneriat cu COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” TÂRGOVIȘTE, COLEGIUL COMERCIAL  
“CAROL I” CONSTANȚA, COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” PLOIEȘTI, COLEGIUL 
ECONOMIC „ION GHICA” BRĂILA. 
 
Obiectivul general: Creșterea șanselor de ocupare ale elevilor învățământului secundar 

(ISCED3), clasa XI/XII, apartinând liceelor din regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia, mediu urban și 

rural prin utilizarea metodelor inovative de tip „firme de exercițiu”, în scopul facilitării tranziției 

acestora de la scoală la viața activă. 

Obiective specifice: 
1. Creșterea gradului de informare a opiniei publice din regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia cu 
privire la tranzitia elevilor de la scoala la viata activa. 
2. Creşterea gradului de informare a 1300 elevi privind competențele relevante primului loc de 
muncă, posibilitățle de dezvoltare profesională şi personală prin evaluarea motivaţiilor, 
aptitudinilor şi intereselor vocaţionale, în cadrul activității de consiliere în carieră. 
3. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale a unui numar de 1300 de elevi, persoane asistate 
în tranziția de la școală la viața activă, prin încheierea parteneriatelor cu firme reale din regiunuile 
Sud-Est si Sud-Muntenia, înființarea a 130 firme de exercițiu, simularea activităţilor comerciale în 
firmele de exercițiu înființate și transpunerea activității virtuale în situații reale în cadrul a 4 târguri 
dedicate firmelor de exercițiu. 
4. Stimularea participării elevilor la activitățile proiectului prin acordarea de subvenții lunare și 
premii.  
5. Dezvoltarea unei platforme web integrate de simulare a afacerilor și e-learning cu scopul 
familiarizării elevilor cu limbajul de afaceri, operațiunile, procesele și provocarile mediului de 
afaceri.  
6. Consolidarea cooperării interregionale şi a parteneriatelor între furnizori de servicii 
educaţionale si alti actori interesați în formarea profesională. 
Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din 1305 elevi, înmatriculați în învățământul secundar 

(ISCED3), clasa XI/XII, apartinând liceelor din regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia. 

 

ARIA DE IMPLEMENTARE: 

REGIUNEA SUD-EST:  

 BRĂILA, GALAȚI, BUZĂU, TULCEA, CONSTANȚA, VRANCEA, CĂLĂRAȘI 

LICEE IMPLICATE:  

Colegiul Economic Ion Ghica, Brăila 



 
Colegiul Comercial Carol I, Constanța 

Colegiul Dobrogean Spiru Haret,Tulcea 

Colegiul Economic, Buzău 

Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Vrancea 

Liceul Tehnologic nr. 1, Corod 

Liceul Tehnologic nr. 1, Cudalbi 

Colegiul Tehnic Paul Dimo, Galați 

Liceul Teoretic George Vâlsan, Făurei 

REGIUNEA SUD-MUNTENIA:  

 DÂMBOVIȚA, GIURGIU, IALOMIȚA, PRAHOVA, TELEORMAN, ARGEȘ  

LICEE IMPLICATE: 

Colegiul Economic Ion Ghica, Târgoviște 

Colegiul Economic Virgil Madgearu, Ploiești 

Liceul Tehnologic Virgil Madgearu, Roșiorii de Vede 

Colegiul Tehnic Armand Călinescu, Pitești 

Liceul Danubius, Călărași 

Liceul Teoretic Udriște Năsturel, Hotarele 

Liceul Tehnologic Anghel Saligny, Fetești 

Rezultate realizate   

 1 platformă web integrată, de simulare a afacerilor și e-learning; 

 1 campanie de conștientizare a opiniei publice; 

 4 seminarii privind procesul de inserție a absolvenților de învățământ secundar pe piața 

muncii – 1 la Brăila,  1 la Târgoviște, 1 la Constanța, 1 la Ploiești; 

 1300 elevi consiliați in carieră în scopul dezvoltării profesionale şi personale; 

 130 de acorduri de parteneriate încheiate între firmele de exercițiu și firme reale; 

 1300 subvenții lunare acordate elevilor in scopul stimulării participării acestora la 

activitățile proiectului; 

 130 firme de exercițiu înființate și înregistrate la ROCT; 

 1300 persoane asistate în tranziția de la școală la viața activă (elevi); 

 

 

  În continuare, promovăm prin resurse proprii, rezultatele acestui proiect, prin dezvoltarea 

competențelor privind înființarea și funcționarea firmelor de exercițiu, ale altor elevi din şcoală 

în cadrul orelor de educaţie antreprenorială..  

         
         
 
CFE Colegiul Dobrogean ,,Spiru Haret” Tulcea, 
Butoi Carmina 
Anastasiu Liliana 
Moise Vasile 


