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FIRMA DE EXERCIȚIU ÎN CONTEXT EUROPEAN 

 

Profesor Roxana Carmen Ionescu  

                                                                               Profesor Necula Carmen   

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Bucureşti 

 
 Pentru a susține productivitatea și creșterea economică în Europa, este esențial să se 

investească în educație și formare. Europa are nevoie de antreprenori creativi și inovatori; de 

asemenea, are nevoie de o forță de muncă flexibilă și mobilă, dotată cu aptitudinile și 

competențele fundamentale necesare. 

 Comisia Europeană susţine dezvoltarea antreprenoriatului. Educația antreprenorială 

implică  dezvoltarea unui set general de competențe, aplicabile în toate aspectele vieții, nu doar 

la a învăța cum se conduce o întreprindere. Educația antreprenorială cuprinde toate formele de 

învățare, educație și formare care contribuie la crearea spiritului, a competențelor și a 

comportamentului antreprenorial, cu sau fără un obiectiv comercial. 

 Comisia Europeană a publicat un număr de documente de politică privind modul de 

realizare a educației antreprenoriale (de exemplu „Agenda de la Oslo pentru educația 

antreprenorială în Europa”) și a inițiat dezbateri la nivelul factorilor de decizie printr-o serie de 

„grupuri de reflecție la nivel înalt”.  

 În toate aceste documente și discuții, activitățile privind educația inițială și dezvoltarea 

profesională continuă a profesorilor din întreaga Europă au un rol proeminent . 

Formarea privind antreprenoriatul este integrată ca abordare orizontală și ca materie 

transversală pe parcursul întregului program de studiu. În loc să fie considerată o materie 

izolată, ea este percepută drept competență și aptitudine esențială pentru calificarea oricărui 

profesor.  

“Firma de exerciţiu „- reprezintă o metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea 

spiritului antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a 

cunoştinţelor, o abordare a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii pen-

tru  probarea  şi  aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi în pregătirea profe-

sională. Introducerea metodei de învăţare prin firma de exerciţiu, în învăţământul profesional şi 

tehnic din România s-a realizat,  începând cu anul 2001. În cadrul activităţii de profesor, par-

ticip la activitatea „Firma de exerciţiu”, din dorinţa de a  ajuta elevii să deţină abilităţi, compe-

tenţe şi aptitudini care să le permită o tranziţie uşoara de la educaţie la piaţa muncii. Astfel, sper 

să identific noi metode şi practici de învăţare, care să dezvolte implicarea socială şi spiritul 

antreprenorial la tineri. Catedra de tehnologii din cadrul liceului are 20 profesori care sunt 

implicaţi activ în activităţile “Firmei de exerciţiu”. 

Participarea la cursurile și activitățile privind antreprenoriatul reprezintă o cerință a 

programei de învățământ, nu o activitate la alegere. Există o preocupare constantă pentru adap-

tarea cursurilor și a materiilor predate la nevoile pieții muncii. 

 Parcurgând calea către dobândirea spiritului antreprenorial, cadrele didactice trebuie 

uneori să depășească concepțiile negative față de noțiunea de „antreprenoriat”. Eu ca profesor, 

sper sa obţin informaţiile necesare pentru a avea noi iniţiative didactice. Participand la 

activitatea “Firma de exerciţiu”, sper sa am o viziune mai buna asupra instruirii antreprenoriale 

a tinerilor din România. În cadrul liceului, promovez modalităţile de învăţare prin care se 

iniţiază antreprenoriatul, dezvolt abilităţi antreprenoriale în rândul tinerilor din România şi 

împărtăşesc colegilor propriile practici şi modele de învăţare aplicate prin „Firma de exerciţiu”. 

Relevanța educației privind antreprenoriatul are la bază un model teoretic care faci-

litează înțelegerea și punerea în aplicare. Astfel, sunt sprijinite învățarea activă, experiențele 
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practice și învățarea bazată pe activități practice.  

Parteneriatele școli-unităţi economice sunt benefice testării în practică a ideilor ino-

vatoare şi a proiectelor. În plus, această abordare contribuie la răspândirea și „vânzarea” ideii de 

educație antreprenorială în rândul factorilor multiplicatori. 

Metoda antreprenorială “Firma de exerciţiu” permite timp de reflecție, de exemplu prin 

ținerea unor jur-nale cu reflecții proprii și prin inițierea unor dezbateri în timpul și ulterior 

proceselor de învățare. Activitatea de reflecție ar trebui să se axeze atât pe procesul de învățare, 

cât și pe soluțiile găsite.  

 Consider că dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale la tineri este necesară şi utilă în 

activitatea de zi cu zi. 

Dezvoltarea și promovarea educației antreprenoriale a fost şi este unul dintre obiectivele 

de politică cheie pentru UE. În contextul șomajului ridicat în rândul tinerilor, a crizei 

economice și a schimbărilor rapide legate de complexitatea realităţii economice, competențele 

transversale, în special spiritul antreprenorial, sunt esențiale pentru ca tinerii sa devină cetățeni 

activi, creativi și antreprenori. 

Educația antreprenorială realizată prin „Firma de exercitiu” dezvoltă abilități ce pot 

pune în acţiune idei creative antreprenoriale. Educația antreprenorială este o competență-cheie 

care sprijină dezvoltărea personală, cetățenia activă, incluziunea socială și șansele de angajare. 

Astfel, se dezvoltă în toate disciplinele de învățământ și la toate formele de educație și formare 

profesională (formală, non-formală și informală). 

Această înțelegere europeană a antreprenoriatului - ca o competență cheie indică: 

- În primul rând, dezvoltarea de atitudini antreprenoriale, competențe și cunoștințe care ar trebui 

să permită individului transformarea ideilor în acțiuni.  

- În al doilea rând, antreprenoriatul nu este numai legat de activitățile economice ci și de crearea 

de afaceri, dar (în sens mai larg) este legat de toate domeniile vieții și ale societății. 

Mai mult de jumătate din țările europene alocă atât fonduri naționale cât și fonduri UE 

către educația antreprenorială. Câteva strategii europene dispun de abordări detaliate în 

monitorizarea progresului și a impactului educaţiei antreprenoriale in şcoli. Există dovezi 

serioase care demonstrează o bună colaborare cu ministerele în cadrul unor parteneriate. Cu 

toate acestea, este mult de lucru pentru a putea sprijini țările în dezvoltarea unor activităţi de 

punere în aplicare a unor metode mai robuste de monitorizare. Mai mult de jumătate dintre 

țările europene au foarte puține sau nu au linii directoare privind metodele de predare a 

antreprenoriatului în şcoli. (sunt folosite în special „Ghidurile de predare”). 

Cercetările sugerează că metodele care implică experiențe ale elevilor în afara sălii de 

clasă ( în lumea reală) sunt esențiale pentru educația antreprenorială. Sunt importante orientările 

clare, pentru ca profesorii să aibă o înțelegere comună a metodelor de invăţare adecvate pentru 

educația antreprenorială. Aceste metode vor contribui în modul cel mai eficient la succesul 

procesului de învăţare. În cadrul liceului nostru, s-au realizat analize de satisfacţie ale elevilor. 

Din chestionarele de satisfacţie ale elevilor clasei a XI-a (300 elevi) rezultă că 90% dintre elevi 

consideră foarte utilă activitatea “Firmelor de exerciţiu” şi 90% dintre ei participă cu placere la 

activităţile “Firmei de exerciţiu”. 

Foarte puține țări includ un mod regulat și obligatoriu experiențe practice 

antreprenoriale ca parte a curriculum-ului şcolar. Cele mai răspândite exemple de experiențe 

antreprenoriale practice sunt crearea de mini+companii junior, care au ca scop generarea de idei 

de afaceri. Multe experiențe practice antreprenoriale implică parteneri externi, cum ar fi Junior 

Achievement. 
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FIRMA DE EXERCIŢIU, MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ  PENTRU  

DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR ANTREPRENORIALE 
 
 

Prof. POP ALINA NATALIA 

Colegiul Economic “Nicolae Titulescu”, Baia Mare 

 
În încercarea de analiză a conţinutului educaţiei şi culturii oferite de şcoala tradiţională 

economică, pe treptele fiecărui nivel de studiu, se remarcă în primul rând o compartimentare 

rigidă a cunoştinţelor studiate. Elevul îşi formează o cultură economică în care informaţiile sunt 

compartimentate riguros pe discipline şcolare ce reflectă domenii ştiinţifice distincte: 

contabilitate, marketing, informatică, educaţie asntreprenorială, educaţie tehnologică, finanţe, 

etc, aceste informaţii se pot constata relativ usor, dar nu se poate determina stabilitatea unor 

legături de sinteză între ele. Cunoştintele economice sunt acumulate compartimentat, depozitate 

compartimentat şi reproduse compartimentat, fară a  se putea stabili conexiuni intre ele. Mai 

mult elevul are tendinţa permanentă să perceapă disciplinele economice studiate ca fiind lipsite 

de legături şi nu ştie să-şi explice fenomene ale realităţii economico-sociale din perspectiva 

conexiunilor dintre diferite ştiinte. 

Complexitatea fenomenului educaţional şi diversitatea competenţelor si provocărilor 

cărora trebuie să le facă faţă, problema soluţionării optime a raportului cultură generală - cultură 

de specialitate la nivelul conţinutului învăţământului şi problema asigurării unei apropieri a 

şcolii de viaţa reală determină necesitatea apariţiei şi consolidării caracterului interdisciplinar al 

conţinutului invăţământului. Opţiunea managerială pentru programarea interdisciplinară a 

conţinutului învăţământului solicită un efort de echipă al specialiştilor în vederea corelării 

conţinuturilor. 

 Abordarea interdisciplinară a învăţământului economic poate fi asigurată prin elaborarea 

corespunzătoare a planurilor de învăţământ şi a programelor, dar şi prin modalităţi concrete de 

realizare a învăţării şi evaluării. În prezent, predarea interdisciplinară în cadrul învăţământului 

economic-tehnic  poate fi asigurată de către Firma de Exerciţiu. 

 Mai mult, este clar pentru oricine implicat în didactica materiilor cu profil economic că 

există o barieră importantă în cazul însuşirii cunoştinţelor de către elevi: lipsa experienţei şi a 

referinţelor către activităţile care au loc efectiv în economia reală. La nivel declarativ, această 

experienţă ar trebui dobândită de către elevi pe parcursul stagiilor de practică. Din diverse 

motive, stagiile de practică au eficienţă scăzută şi, ca urmare, se pot observa în ultimii ani 

încercări de creştere a calităţii procesului de dobândire a cunoştinţelor practice, astfel  s-a 

introdus folosirea în procesul didactic a unor metode ca Firma de Exerciţiu 

Prezentarea firmei de exercitiu 

 Firma de exerciţiu reprezintă o metodă de predare, interdisciplinară, orientată spre 

practică, reprezentând  modelul unei întreprinderi în care activităţile derulate de o firmă reală 

devin transparente pentru procesul de învăţare. Firma de exerciţiu este parte componentă a unei 

lumi de afaceri simulate, cu parteneri naţionali şi internaţionali denumită Reţeaua Firmelor de 

Exerciţiu din Europa de Sud Est ECO NET . 

 Firma de exerciţiu, metodă practică de integrare a cunoştinţelor de la diverse discipline, 

determină dobândirea de abilităţi antreprenoriale, perfecţionarea comportamentelor personale si 

totodată identificarea potenţialului propriu al elevilor. Instruirea în firma de exerciţiu oferă 

elevului competenţe în ceea ce înseamnă comportamentul profesional, respectiv : « Să ştie ce să 

facă şi să ştie cum să facă ».  

În firma de exerciţiu se realizează interdisciplinaritatea conţinuturilor de la diverse 

discipline: economice, contabilitate, informatică, limbi străine, drept şi legislaţie, corespondenţă 

comercială, etc. 

 Firma de exerciţiu reprezintă un model al unei firme reale şi sunt exersate tranzacţii 

economice existente în firmele reale, fiind structurată, în conformitate cu situaţia practică, în 
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departamente : resurse umane, secretariat, marketing, desfacere, financiar-contabilitate, etc, îşi 

desfasoară activitatea conform legislaţiei în vigoare pentru firmele reale. 

 Firma de exerciţiu reprezintă o copie simulată, virtuală,  a unei firme reale, în care 

participanţii-elevi, profesori, consultanţi -pot realiza şi pot efectua singuri toate activităţile unei 

firme reale cu excepţia rulării banilor, efectuării produselor sau serviciilor reale. 

 Simularea situaţiilor de eşec ca şi a celor de succes reprezintă pentru experienţa elevilor 

o componentă esenţială şi necesară a procesului de învăţare. Deciziile greşite, care în viaţa reală 

ar putea duce până la punerea în pericol a existenţei firmei, în firma de exerciţiu nu au urmări 

economice negative datorită caracterului virtual al situaţiilor exersate. Însuşirea competenţelor-

cheie de tipul : capacitatea de a lucra în echipă, gândirea interdisciplinară, abilităţi de 

comunicare, capacitatea de a lua decizii, capacitatea de a lucra sub presiune, siguranţă în 

atitudine, le permite elevilor obţinerea unor abilităţi profesionale şi a unei flexibilităţi indicate 

pe piaţa de muncă precum descoperirea afinităţii faţă de un anumit loc de muncă.Competenţele 

obţinute pot determina reducerea perioadei de acomodare la locul de muncă, aspect deosebit de 

benefic pentru viitorii angajaţi. 

 Puterea firmei de exerciţiu stă în relaţionarea determinată de derulare de tranzacţii pe 

piaţa firmelor de exerciţiu naţională şi internaţională, precum şi de comunicarea cu mediul 

exterm al firmei, respectiv cu : firma reală-parteneră, alţi agenţi economici, cu instituţii ale 

statului. 

 În cadrul activităţilor derulate profesorul este moderator, coleg, educator, evaluator, iar 

elevii sunt cei care învaţă, colaboratori, întreprinzători activi. În activităţile firmei de exerciţiu 

cooperează cu aceasta firmă parteneră reală, şcoala, furnizorii şi clienţii de pe piaţa firmelor de 

exerciţiu, Centrala firmelor de exerciţiu ROCT, alte instituţii de stat şi private. 

Implementarea firmei de exerciţiu în curriculumul şcolar 

 Implementarea firmei de exerciţiu în cadrul curriculumului şcolar necesită parcurgerea 

în cadrul orelor destinate acestei activităţi a unor teme succesive, atent structurate. 

Tema întâi -constituirea firmei de exerciţiu, având ca obiectiv principal: constituirea firmei de 

exerciţiu si obţinerea autorizării în vederea funcţionării. 

Tema a doua -organizarea pe departamente, având ca obiectiv: repartizarea personalului pe 

departamente şi organizarea activităţii în cadrul fiecărui departament. 

Se poate aborda sistemul : Ce ? Cine ? Când ? Cum ? Explicarea fluxului de informaţii, 

operaţiuni şi documente. 

Tema  a treia –comunicarea, având ca obiectiv exersare : poşta electronică, documentare pe 

Internet, stabilirea codului de comunicare în afaceri, comunicarea lingvistică. 

Tema a patra-tranzacţii – operaţiuni, avănd ca obiectiv: evidenţierea tipurilor de tranzacţii, a 

documentelor aferente şi a circuitului documentelor respective. 

În procesul de lucru utilizarea tehnicii de calcul este indinspensabilă, deoarece există cooperare 

in reţea între diferite departamante şi nu în ultimul rând pentru protejarea datelor  

La sfârşitul orelor de firmă şeful de departamant prezintă tot ce s-a lucrat pentru ca toţi elevii să 

fie informaţi despre intreaga activitate a zilei respective. 

Tema a cincea - organizare de prezentări a firmei de exerciţiu având ca obiectiv exersarea 

pregătirii şi derularea unei prezentări 

Organizarea de expoziţii a firmelor de exerciţiu : în şcoală, la nivel de oraş, la târguri naţionale 

şi internaţionale. 

Tema a şasea - evaluarea în cadrul firmei de exerciţiu având ca obiectiv evidenţierea modalită-

ţilor de evaluare cu componentele sale structurale.  

Avantajele învăţării prin firma de exerciţiu 

 Făcând o analiză a activităţilor şi momentelor din viaţa unei firme de exerciţiu se pot 

desprinde următoarele puncte forte: succesul conceptului de firma de exerciţiu, conceptul face 

parte din programa de invăţământ din România, colaborarea între profesorii de discipline 

diverse (economice, informatică, limbi străine ) schimburi de experienţă cu firme din alte ţări : 

rolul diferit al profesorului acela de mediator, proces activ de învăţare cu accent pe aptitudini, 
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toţi elevii trebuie să muncească. 

Ca orice activitate şi experienţă în curs de derulare în firma de exerciţiu se pot identifica 

următoarele provocări : anumite idei de afaceri nu dispun de o piaţă largă a firmei de exerciţiu 

dificultăţi în cursul procesului de demarare : dificultăţi la efectuarea plăţilor în comerţul interna-

ţional, colaborarea între profesorii de la diverse discipline nu este întodeauna uşoară, probleme 

tehnice cu furnizorii, de acces la internet, dificultăţi la folosirea limbilor străine, ceea ce reflectă 

şi asupra posibilităţilor de colaborare în reţea. 

Rezultatele concrete nu au întârziat să apară, în primul rând în planul rezultatelor învăţării 

elevilor în centrul preocupărilor s-a aflat – pe de o parte înfiinţarea  de firme de exerciţiu în 

cadrul orelor de laborator tehnologic, la nivelul claselor a XI-a de liceu ruta directă, iar pe altă 

parte dotarea tehnică a şcolii. În cadrul activităţii desfăşurate în firmele de exerciţiu au fost 

iniţiate relaţii comerciale interne şi internaţionale, au fost organizate participări la târguri ale 

firmelor de exerciţiu din ţară şi din străinătate.  

 Târgul firmelor de exerciţiu- metoda de buna practica 

 Prin participarea şi implicarea ȋn realizarea tranzacţiilor în cadrul târgurilor firmelor de 

exerciţiu (fig.1, fig.2), elevii simuleazǎ viitoarea lor participare la un târg de firme reale. Astfel  

din  şcoalǎ se realizeazǎ trecerea de  la piaţa  “virtualǎ”  la piaţa unei economii reale prin firma 

de exerciţiu.  

   fig.1      fig.2 

               
 CENT ca promotor al acestei metode de instruire a organizat până în prezent zece ediţii 

ale Târgului firmelor de exerciţiu -“Rivulus Dominarium Tineret”(fig.3, fig.4), care s-au bucu-

rat de aprecierea elevilor, profesorilor şi a partenerilor implicaţi în această activitate. 

 Toate realizările de până acum ne îndreptăţesc să credem că firma de exerciţiu este o 

soluţie pentru dezvoltarea resurselor umane şi desigur implicit, pentru dezvolatrea mediului de 

afaceri, în vederea creşterii competitivităţii firmelor reale pe piaţa internă şi internaţională. 

   fig.3      fig.4    
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ROLUL FIRMEI DE EXERCIȚIU  IN DEZVOLTAREA SPIRITULUI 

ANTREPRENORIAL AL ELEVILOR 
 

PROFESOR EC. IONESCU MARIA 

COLEGIUL ECONOMIC RM. VÂLCEA 

 
Firma de exercițiu este o metodă didactică modernă și interactivă de succes în România, 

care are drept scop dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor prin simularea proceselor 

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

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

pe piața muncii. Înțelegerea și aplicarea în mod optim a conceptului ”firmă de exercițiu” îi va 

putea oferi elevului o învățare activă, bazată pe practică, facilitându-i acestuia trecerea de la 

școală la viața activă. 

Firma de exercițiu este potrivită pentru dobândirea, verificarea și aprofundarea 

cunoștințelor comerciale, formarea abilitaților, a capacităților personale și a modurilor de 

comportament în toate domeniile din structurile întreprinderii, de la referent până la 

întreprinzător. 

Punctele forte ale firmei de exercițiu sunt abordarea practică și contactele cu mediul 

extern.  

Asemănător întreprinderilor din economia de piață reală, Firma de exercițiu se află într-

o relație de afaceri. 

Firma de exerciţiu, metoda practică de înregistrare a cunoştinţelor de la diverse 

discipline determină dobândirea de abilităţi antreprenoriale, perfecţionarea comportamentelor 

profesionale si totodată identificarea potenţialului propriu al elevilor. Instruirea în firma de 

exerciţiu oferă elevului competenţe în ceea ce înseamnă comportamentul profesional, respectiv: 

“Să ştie ce sa facă şi să ştie cum să facă.” 

“Firma de exerciţiu” reprezintă un model al unei întreprinderi reale, fiind o metodă de 

abordare practică a integrării conţinuturilor, metodă concepută pentru formarea aptitudinilor 

personale si comportamentelor aplicabile în toate domeniile economice, pornind de la funcţiile 

de bază şi până la cele de conducere din întreprindere. 

Instruirea în firma de exerciţiu determina o probare practică şi o probare a 

cunoştinţelor deja dobândite, fiind astfel continuarea firească si necesară a instruirii de bază. 

In firma de exerciţiu se realizează sinergia  interdisciplinarităţii conţinuturilor de la 

diverse discipline: economie, contabilitate, marketing,corespondenţă comercială, limbi străine, 

informatică, drept si legislație etc. In firmele de exerciţiu elevii se comportă ca şefi sau agenţi 

responsabili şi îşi educă şi formează spiritul de întreprinzător. 

In firma de exerciţiu sunt exersate tranzacţiile economice existente in firmele reale, 

fiecare firmă de exerciţiu fiind structurată în conformitate cu situaţia din practică, în 

departamente: resurse umane, secretariat, marketing, desfacere, financiar - contabil, etc. 

Firma de exerciţiu permite elevilor să pună în aplicare noţiunile teoretice pe care le au 

învăţat la clasă, dar şi obişnuirea acestora cu asumarea responsabilităţii pentru acţiunile sau 

deciziile pe care le iau în legătură cu firma de exerciţiu. Învaţă să rezolve probleme ce apar pe 

parcursul activităţii, în firmă. 

Astfel, elevii îşi formează deprinderi şi abilităţi, îşi însuşesc competenţe cheie, cum ar fi 

capacitatea de a lucra în echipă, gândire interdisciplinară, competenţe de comunicare şi 

relaţionare. Mai mult de atât, obţin abilităţi profesionale, flexibilitate necesară pe piaţa muncii 

şi pot descoperi o afinitate faţă de un anumit loc de muncă. Competenţele obţinute pot 

determina reducerea perioadei de acomodare la locul de muncă, familiarizarea cu sarcinile 

înscrise în fişa postului, lucru benefic atât pentru angajatori cât şi pentru viitorii angajaţi. 
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Firmele de exerciţiu nu apar pe piaţa firmelor de exerciţiu ca afaceri perfecte. Deşi 

majoritatea coordonatorilor de firme de exerciţiu vor să construiască o întreprindere apropiată 

de realitate, există totuşi diferenţe. Elevii acţionează ca personal de conducere şi colaboratori, 

dezvoltându-și spiritul de întreprinzător, iar profesorii îşi iau rolul de consilieri ai întreprinderii. 

Activitatea firmei de exerciţiu se realizează într-un cabinet dotat cu mobilier 

corespunzător, cu  echipamente necesare învăţării, pentru efectuarea operaţiilor economice şi 

comerciale care simulează activitatea unei firme din sfera economică reală. 

Activitatea unei firme de exerciţiu implică activ elevii în toate etapele: înfiinţarea firmei, 

selectarea personalului, încheierea de tranzacţii, întocmirea evidenţei contabile, ceea ce îi ajută 

la dobândirea de competenţe şi aptitudini de muncă şi implicit o inserţie pe piaţa muncii mult 

îmbunătăţită. 

Iniţiativa şi imaginaţia elevilor este mult mai mult solicitată, profesorul nu este decât un 

moderator, ceea ce conduce la activităţi inovatoare ale elevilor, astfel încât considerăm că 

tranziţia de la şcoală la muncă va fi mult mai uşoară. 

Firma de exerciţiu în învăţământul profesional şi tehnic reprezintă o componentă a 

curriculumului naţional pentru profilul servicii şi a curriculumului în dezvoltare locală pentru 

celelalte profiluri. 

Obiectivul general al învăţării prin firma de exerciţiu îl reprezintă dezvoltarea spiritului 

antreprenorial, prin: familiarizarea elevilor cu activităţile specific unei firme reale, simularea 

operaţiunilor şi proceselor economice specific mediului real de afaceri, perfecţionarea 

limbajului de afaceri, dezvoltarea de competenţe şi atitudini necesare unui întreprinzător 

dinamic: creativitate, gândire critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea 

responsabilităţii, lucrul în echipă, iniţiativă, perseverenţă, auto organizare şi autoevaluare a 

resurselor individuale, flexibilitate. 

Rezultatele preconizate în urma aplicării acestei metode sunt: creşterea gradului de 

inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor, reducerea perioadei de acomodare la locul de muncă, 

mai buna adaptabilitate la schimbarea locului de muncă, flexibilitate, asumarea iniţiativei şi a 

riscului. 

Deja devenită o tradiţie, metoda de predare „Firma de exerciţiu” constituie un exemplu 

de bune practici pentru învăţământul profesional şi tehnic .Firma de exerciţiu, complexă ca 

metodă, motivată ca efecte, e o provocare atractivă atât pentru elevi cât si pentru profesori. 

În concluzie „Firma de exercițiu” reprezintă legătura dintre școală și locul de muncă 

făcând trecerea de la modelul de simulare al activităților la întreprinderea economică reală. 

 

Firmele de exerciţiu coordonate de prof. IONESCU MARIA în anul şcolar 2016-2017 

sunt:            

 

1. FE COCOȘUL DE HUREZ SRL    
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2. FE LEGO FRUCT SRL 

 

       
 

 

3. FE ANTARTIC DRINKS SA 

              
 

 

4. FE CARGOVIL SRL 

  
 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 Ştefănescu Mihaela Ghidul firmei de exerciţiu, cea mai bună practică Editura didactică şi       

pedagogică, Bucureşti, 2012; 
 



12 

 

 

TRANSDISCIPLINARITATEA – O ALTĂ ABORDARE A ÎNVĂȚĂRII 

 

Prof. Rus Alexandrina-Corina 

Colegiul Național ”Petru Rareș” Beclean 
 

Caracterul complex şi integrat al unor probleme cum ar fi globalizarea, protecţia 

mediului, migraţia, explozia informaţională, interculturalitatea, conflictele etc. revendică o 

abordare educaţională transdisciplinară. Pentru a face faţă schimbărilor caracteristice lumii 

contemporane, elevii au nevoie de competenţe strategice ca: abilitatea de a învăţa cum să 

înveţe, abilitatea de evaluare şi rezolvare de probleme.  

Transdisciplinaritatea presupune abordarea integrată a curriculumului prin centrarea pe 

probleme ale vieţii reale, cu focalizare pe identificare de soluţii, rezolvare de probleme ale vieţii 

reale, în scopul dezvoltării competenţelor pentru viaţă. Ea presupune abordarea unor teme, 

adeseori de mare complexitate, folosind instrumente şi reguli de investigaţii proprii anumitor 

ştiinţe, folosind concepte ale acestor ştiinţe, dar în alte contexte. 

Transdisciplinaritatea permite: 

 crearea de modele mentale bazate pe transfer şi integralizare şi care determină succesul 

în viaţa personală şi socială a educabilului; 

 dezvoltarea competenţei de a învăţa să înveţi; 

 lectura personalizată a programei şcolare şi elaborarea hărţilor conceptuale (cognitive). 

În afara disciplinelor clasice, în unele ţări s-a trecut la introducerea unor teme 

transversale, la lucrul pe proiecte, la inserţia în curriculum a unor noi dimensiuni ale educaţiei. 

Toate aceste realităţi sunt premise care fundamentează o abordare inter sau transdisciplinară a 

procesului de educaţie. 

Introducerea temelor integrate în curriculum-ul obligatoriu sau în cel elaborat la nivel 

local au fost intens experimentate în ultimii ani. Instruirea integrată propune o abordare holistă 

şi constructivistă a procesului curricular care urmăreşte, prin stabilirea unor grade diferite de 

integrare la nivelul obiectivelor, conţinuturilor, metodologiei, conceptelor sau valorilor, 

atingerea unor rezultate complexe pentru care nu mai sunt suficiente cadrele unei anumite 

discipline. Temele integrate sau cross-curriculare sunt unităţi de studiu prin intermediul cărora 

se realizează explorarea unor probleme semnificative ale „lumii reale”, relevante pentru viaţa de 

zi cu zi. 

Organizarea învățării pe criteriul disciplinelor formale clasice este insuficientă într-o 

lume caracterizată prin explozia informațională și de o dezvoltare puternică a tehnologiilor O 

învățare dincolo de discipline, parcurgerea unui curriculum integrat  poate fi mai aproape de 

nevoile omului contemporan. Abordarea integrată a curriculumului presupune crearea de 

conexiuni între teme sau competențe care sunt de regulă formate fără a exista între ele o 

legătură, în interiorul diferitelor discipline. Aceste teme au o puternică legatură cu viața 

cotidiană a elevilor și vizează formarea de valori și atitudini. 

Elevii manifestă interes pentru problemele concrete cu care se confruntă în viaţa de zi cu 

zi şi caută pentru multe dintre aceste explicaţii şi soluţii practice.  

Pentru a veni în întâmpinarea intereselor lor, învăţământul va trebui să se aplece mai 

mult asupra cotidianului, căci ceea ce îi interesează pe copii ţine prea puţin de domeniul teoriei 

ştiinţifice. Şcoala trebuie să-i pregătească pentru viaţă în lumea reală. 

Transdisciplinaritatea este necesară pentru că paradigmele învăţământului tradiţional 

primesc noi interpretări. Prin urmare: 

 Învăţarea nu mai este rezultatul exclusiv al demersurilor profesorului. 

 Învăţarea este un proces cognitiv complex şi o activitate socială intra şi interpersonală. 

 Distribuţia învăţării diferă de la un individ la altul în spaţiu şi timp. 
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 Momentul prielnic achiziţionării anumitor cunoştinţe nu mai poate fi prezis şi/ sau impus; 

cel mult, activitatea (lecţia), poate fi localizată în spaţiu şi timp în sala de clasă. 

În mileniul III, tratarea diferenţiată a elevilor şi abordarea integrată a cunoaşterii devin 

obligatorii. În cazul transdisciplinarității, disciplinele nu sunt ignorate, dar nu mai constituie 

punctul de focalizare al formării, ci furnizează situaţii de învăţare.  

 Transdisciplinaritatea permite “învăţarea în societatea cunoaşterii” şi asigură: 

 formarea la elevi a competenţelor transferabile; 

 dezvoltarea competenţelor de comunicare, intercunoaştere, autocunoaştere, asumarea 

rolurilor în echipă, formarea comportamentului prosocial; 

 evaluarea formativă. 

Conţinuturile organizate transdisciplinar se vor axa în procesul educaţional nu pe 

disciplină, ci pe demersurile intelectuale, afective şi psihomotorii ale elevului. Organizarea 

conţinuturilor în manieră transdisciplinară se bazează în procesul de predare – învăţare – 

evaluare, pe conduitele mentale ale elevului din perspectiva unei integrări efective, realizată de-

a lungul tuturor etapelor procesului educaţional (proiectare, desfăşurare, evaluare). Metodele 

active de predare în abordarea transdisciplinară transformă elevul din obiect în subiect al 

învăţării, îl fac pe elev coparticipant la propria sa educaţie şi asigură elevului posibilitatea de a 

se manifesta ca individ, dar şi ca membru în cadrul unei echipe. 

În cazul antreprenoriatului, proiectele transdisciplinare sunt cele care leagă partea 

teoretică a cunoștințelor însușite de practica efectivă, întâlnită dincolo de orele desfășurate la 

clasă. În acest caz, elevii trebuie să cunoască noțiuni de educație antreprenorială, de economie 

de piață, de matematică (pentru a construi de exemplu un buget) și, nu în ultimul rând, de 

psihologie (cunoaștere de sine, dezvoltare și imagine personală, motivație, voință, încredere în 

sine etc). 

Organizarea învățării se centreaza pe învățarea prin descoperire, pe învatarea prin 

cercetare, pe baza viziunii constructiviste și globale asupra lumii înconjurătoare. 

Competențele, valorile și atitudinile de care au nevoie elevii noștri pentru reușita 

personală și socială nu pot fi formate în întregime prin intermediul disciplinelor școlare clasice.  

Noua educație are obligația de a apropia procesul educațional de viața cotidiană a 

elevilor și de nevoile comunității în care acestia trăiesc, de a avea în vedere complexitatea 

rolurilor pe care le vor juca elevii de azi în societatea viitoare. Rolurile variază de la acela de 

ființă autonomă, de membru al familiei și al unei colectivități, de cetățean și producător, până la 

acela de subiect și obiect al multiplelor și variatelor experiențe de viață, care îl vor ajuta să se 

cunoască pe sine și să abordeze o concepție democratică, manifestându-se ca ființă liberă, 

creatoare. 

Problema care se pune este aceea a depășirii frontierelor rigide, a deplasării accentului 

spre gândire critică și creativă, conștientizare, cooperare, spre adaptabilitate și înțelegerea, 

respectiv interpretarea lumii mereu în schimbare.  

Învățământul tradițional nu poate să răspundă unor asemenea deziderate, deoarece 

rezolvarea problemei nu rezidă numai în schimbări de curriculum, ci mai ales în schimbări 

referitoare la implementarea lui. Din acest motiv, cheia succesului se găsește la practicieni – 

educatoare, învățători, profesori. Ea constă în proiectarea, organizarea și realizarea unui demers 

didactic în, între și dincolo de orice disciplină  - vizând abordarea transdiciplinară a învățării. 

 

 

Bibliografie:  

1. Petrescu, Paloma - "Transdisciplinaritatea- o nouă abordare a situaţiilor de învăţare", 

EDP, R.A. Bucureşti, 2007  

2. Stanciu, Mihai - "Reforma conţinuturilor învăţământului", Polirom, Iaşi, 1999 

3. http://www.creeaza.com 
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IMPORTANȚA TRANSDISCIPLINARITĂȚII ÎN PREDARE 
 

Prof. TĂMAȘ MIHAELA 

Colegiul Tehnic Cibinium Sibiu 

 
În ”Dicționarul de neologisme” (F. Marcu și C. Manea, ed.a-III-a, București) și în ”Le 

petite Larousse en couleurs” (ed. 1995), termenul de interdisciplinaritate este definit ca fiind 

”stabilirea unor relații între mai multe științe sau discipline ”. 

În zilele noastre, transdisciplinaritatea presupune abordarea unor teme adeseori de mare com-

plexitate, cu instrumente şi reguli de investigaţii proprii anumitor ştiinţe, folosind concepte ale 

acestor ştiinţe, dar în alte contexte. Abordarea integrată specifică transdisciplinarităţii, este 

centrată pe lumea reală, pe aspectele relevante ale vieţii cotidiene, prezentate aşa cum afec-

tează şi influenţează ele viaţa noastră. 

Nivelul transdisciplinar presupune abordarea integrată a curriculumului prin centrarea 

pe probleme ale vieţii reale, cu focalizare pe identificare de soluţii, rezolvarea de probleme din 

viaţa autentică, în scopul dezvoltării competenţelor transversale. 

Abordarea transdisciplinară oferă elevilor cadrul formal adecvat pentru organizarea 

cunoștințelor și este adecvată pentru toate nivelurile de abilitate intelectuală ori stil de 

învățare. 

Activitatea este antrenantă, total participativă, bazată pe experiențele anterioare. Disci-

plinele diferite de predare nu ne dau imaginea completă a lucrurilor, dacă le privim izolat. 

Dacă însă acestea se întrepătrund și încearcă să explice realitățile care ne înconjoară, rezultatul 

este că își îndeplinesc rolul în mod eficace. 

Stilul de predare pentru acest tip de învățare, este unul activ. Profesorul are la dispoziție 

cunoștințele elevilor provenite din domenii complementare, pe care le poate exploata în fa-

voarea învățării și experimentării lucrurilor noi. Metodologia de abordare transdisciplinară este 

una complexă și într-o permanentă actualizare ca urmare a feed-back-ului utilizatorului de 

educaţie. 

Educația economică se dezvoltă în școală și pregătește viitorul antreprenor care trebuie 

să aibă valori precum eficiența și raționalitatea. Este definită de fapt drept știința raționalității 

și alocării eficiente a resurselor limitate de care dispunem la un moment dat. Prin acest tip de 

educație se dezvoltă deprinderi de gândire critică, se promovează valori, se formează atitudini 

și comportamente. Independența și responsabilizarea propriei persoane, valorizarea individului 

în calitate de decident, motivarea intereselor personale, modelarea personalității, 

interacționarea cu mediul intern și extern prin activitațile economice sunt activitățile pro-

movate de acest proces complex. 

Activitatea profesorilor este de a proiecta sarcini de învățare cât mai variate, care să 

valorifice experiențele anterioare ale elevilor, dobândite în diferite contexte (formale, nonfor-

male, informale, școlare, extrașcolare). În acest scop, colaborarea cu alte cadre didactice este 

una benefică, pentru a se putea crea astfel conexiuni multiple și posibilități de transfer între 

discipline. 

Acest tip de activitate transdisciplinară este experimentată cu succes în activitatea fir-

melor de exercițiu, concept modern de învățare în activitatea economică. Activitatea este 

potrivită pentru dobândirea, verificarea și aprofundarea cunoștințelor comerciale, formarea 

abilităților, a capacităților personale și a modurilor de comportament în toate domeniile din 

structurile întreprinderii, de la referent până la întreprinzător. 

Cunoștințele implicate în realizarea acestei activități, sunt: geografia, istoria, limba 

română, cunoștințe din domeniul informaticii, limbile străine, educație antreprenorială, con-

tabilitate, marketing, planificare operațională, cunoștințe despre organizarea resurselor umane, 

tehnici de negociere, etc. 

Firma de exercițiu este conceptul care reunește aceste cunoștințe despre antreprenoriat 

și le pune în practică. 
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cență și o ”teamă de necunoscut”, pe parcursul acesteia elevii sunt tot mai implicați în realizarea 

materialelor. Fiecare poate veni cu idei noi, pe care în laboratoare de lucru le prezintă colegilor. 

Satisfacția muncii vine după ce s-a realizat produsul și este prezentat. 

În firma de exercițiu putem fi creativi, putem învăța prin cooperare și colaborare, ne 

putem perfecționa, devenind persoane responsabile și pregătite pentru activitatea de întreprinză-

tor într-o piață dinamică. Ideile de de afaceri sau de dezvoltare, prind contur în momentul în care 

firma interacționează cu piața firmelor de exercițiu. 

Elevii au posibilitatea de a întreba, de a căuta, de a intui căi de rezolvare, dar mai ales de 

a obține feed-back-ul muncii lor prin felul în care le este percepută activitatea de către publicul 

larg. 

Prin această metodă de învățare, elevii de toate categoriile pot fi evidențiați cu condiția 

de a li se găsi ”locul potrivit”. Putem avea surpriza să descoperim că elevul care nu are rezultate 

deosebite la clasă, activitatea din firma de exercițiu ”îl scoate din anonimat”. Are dorința de a se 

implica activ și de a-și aduce aportul cu ceea ce știe el să facă mai bine. 

Învățarea prin colaborare, face ca elevul mai puțin inițiat în activitatea firmei de exercițiu, 

să-și însușească mai ușor noțiunile, să capete încredere, să preia activitatea de la colegul lui și 

mai ales să fie capabil să învețe la rândul lui alt coleg. Activitatea de ”dublu rol” supravegheată 

de profesorul coordonator, este una benefică și antrenantă. 

Diversitatea ideilor face ca activitatea în firma de exercițiu să fie complexă; fiecare elev 

poate avea o contribuție importantă, nu trebuie să existe limite în exprimarea ideilor. 

Rezultatul muncii poate aduce și eșecuri. Acest risc trebuie asumat de către toți, este ne-

cesar ca elevii să înțeleagă faptul că și în viața reală se întâmplă astfel de situații, dar că trebuie 

să se identifice eventualele probleme după care se procedează la eliminarea lor. 

Gândirea critică face ca elevii să înregistreze performanţe la capitolul abilităţi cognitive 

de ordin superior, abilităţi de conducere şi simţul responsabilităţii. Se dezvoltă de asemenea 

gândirea creativă, care este procesul pe care îl folosim atunci când venim cu idei noi. Este un 

proces de gândire sau metodă utilizată pentru a genera idei creative, prin explorarea mai multor 

soluţii posibile. Gândirea creativă este absorbită de idei care nu au fost îmbinate înainte, iar prin 

această activitate elevul poate să-şi dezvolte capacitatea de comunicare, în special în limbile 

străine, informatică, în domeniul artelor, în domeniile ştiinţelor reale şi literatură. 

Un rol esențial în modelarea elevului îl are interacțiunea cu mediul extern. Participarea 

firmei de exercițiu la competiții de profil, face ca activitatea complexă să fie pusă în evidență. 

Echipa de promovare colaborează, se formează un grup omogen, care are un scop comun: de a 

obține recunoaștere și premii. 

Responsabilizarea elevilor privind activitățile din firma de exercițiu, are un rol important 

în formarea personalității elevilor. Societatea are nevoie de persoane responsabile, care se im-

plică activ și aduc un plus-valoare. 

Concluzia acestei prezentări constă în faptul că școala românească a făcut un prim pas  

important prin adoptarea acestui tip de activitate realizată din perspectivă transdisciplinară. 

Este foarte important să venim în sprijinul beneficiarilor învățământului din toate categoriile, 

dar în primul rând al elevilor care reprezintă ”pepiniera” pentru mediul social și economic. O 

astfel de abordare a evaluării centrate nu doar pe rezultat cât și pe calitatea procesului de 

învățare, are avantajul de a transmite elevilor ideea că munca lor este foarte importantă, nu doar 

rezultatele finale. Atâta timp cât suntem competitivi, ne adaptăm cerințelor și avem activități 

performante, suntem folositori societății și vom avea aprecierea generală. 

Bibliografie: 
 Petrescu, Paloma ș.a.- "Transdisciplinaritatea- o nouă abordare a situaţiilor de învăţare", 

EDP, R.A. Bucureşti, 2007 

 Stanciu, Mihai- ""Reforma conţinuturilor învăţământului", Polirom, Iaşi, 19991 

 Ion Al. Dumitru, “Dezvoltarea gândirii critice și învățarea eficientă”, Editura de Vest, 

Timișoara, 2000 

 Cucoş, C., Pedagogie (Ediţia a II-a revăzută şi adăugită), Iaşi, Editura Polirom, 2002 
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VIITORI ANTREPRENORI PRIN FIRMA DE EXERCIȚIU 

 

Prof. TRIFAN IULIANA CORNELIA 

Colegiul Tehnic Cibinium Sibiu 

 
Pentru a ajunge un mare antreprenor 

nu trebuie să uităm ce ne motiva și ce ne  

punea în mișcare la început de drum, să nu 

uităm emoția și curajul începutului. De câte 

ori vom accesa acea stare mentală, vom 

vedea cât de puternică este în termeni de 

resurse și cât de folositoare poate fi în 

depășirea amenințărilor și a fricii. 

Ideile de afaceri există pretutindeni. 

Unele provin din analize atente ale 

tendințelor pieții sau nevoilor clienților, 

altele apar din discuțiile cu diverse persoane 

sau pur și simplu din întâmplare.  

Trebuie remarcat că secretul unei afaceri este determinat de capacitatea managerială de a 

comunica foarte precis care sunt serviciile și produsele oferite, în strictă corelare cu experiența 

și avantajele pe care le furnizează compania. Odată realizat branding-ul, acest proces asigură, în 

mod natural, promovarea produselor ori a serviciilor oferite de firmă. Este primordial să 

stabilim o identitate înainte de a lansa orice activitate de marketing. 

Cu cât vom defini mai bine clienții reali ai produselor și serviciilor noastre oferite, cu 

atât mai mult va crește eficiența acțiunilor de marketing și vom deveni mai eficienți în procesul 

de promovare și vânzare. 

Având în vedere că mai mult de trei sferturi (80%) dintre deciziile de cumpărare se fac 

în urma unei emoții, trebuie să încercăm să intrăm în mintea cumpărătorului și în lumea 

emoțiilor sale pentru a putea crea o ofertă care să atingă punctul sensibil al său (”ce beneficiu 

îmi aduce acest produs?”). 

De vreme ce 90% din afacerile mici din România nu sunt conduse având la bază un plan 

de marketing, vom fi înaintea concurenței dacă vom constitui noi unul. Astfel, managerii care 

respectă cei ”4 P” ai marketingului (produs, preț, plasament și promovare) vor putea transforma 

orice afacere de mici dimensiuni într-o companie care generează cash și vor observa că va 

crește baza de clienți, vânzările și profitul. 

Când pornim la drum, este esențial să schițăm un plan al acțiunilor principale pe care 

vrem să-l facem pentru a câștiga primii clienți. De acest lucru depind primele rezultate ale 

afacerii noastre și încrederea pe care o vom avea să dezvoltăm în continuare afacerea. În orice 

piață, nu o să găsim niciodată un singur tip de client. Este nevoie să definim fiecare tipologie pe 

care o identificăm, să o măsurăm și să vedem care este potențialul pe care îl oferă afacerii 

noastre.  

Pentru a ne diferenția, trebuie să pornim de la caracteristicile fiecărei categorii de client 

și să ”ne punem în papucii lor” pentru a găsi ce este cel mai important lucru pentru ei legat de 

produsul și oferta noastră. Pentru a ne câștiga primii clienți pe termen lung, este esențial să 

devenim obsedați de răspunsul la întrebarea ”Cum să fac diferit?”. 

Înainte de a începe afacerea, este indicat să ne uităm în jur și să vedem care sunt 

concurenții, care sunt toți cei care ne ”fură sau ne pot fura” clienții.  

Putem observa că toate aceste elemente ale antreprenoriatului de succes menționate mai 

sus  întrunesc, de fapt, paleta  disciplinelor de  specialitate din trunchiul comun  pentru  clasele 
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a XI-a și a XII-a, specializarea ”tehnician în turism”, discipline pe care le predau elevilor mei și 

le aplic în cadrul orelor de laborator în ”firma de exercițiu 

Firma de exercițiu este o metodă interactivă de învățare, concepută pentru dezvoltarea 

spiritului antreprenorial, o concepție modernă de integrare și de aplicare interdisciplinară a 

cunoștințelor, o abordare care asigură condiții pentru probarea și aprofundarea practică a 

competențelor dobândite de elevi în pregătirea profesională. 

Activitatea este potrivită pentru dobândirea, verificarea și aprofundarea cunoștințelor 

comerciale,  formarea abilităților, a capacităților personale și a modurilor de comportament în 

toate domeniile din structurile între-prinderii, de la referent până la întreprinzător. 

Activitatea în firma de exercițiu este una interesantă atât pentru elevi cât și pentru 

profesori. Profesorul este coordonatorul care inițiază și super-vizează activitatea elevilor. 

Lecțiile sunt dinamice, cu metode care dezvoltă gândirea critică. Procesul de predare propriu-

zis este împletit cu  capacitățile și aptitudinile elevilor de a interveni asupra problemelor cu care 

se confruntă o firmă de exercițiu. Se caută soluții pentru problemele apărute, se discută, se 

relaționează cu colegii de echipă sau cu cei din alte firme. 

În firma de exercițiu putem fi creativi, putem învăța prin cooperare și colaborare, ne 

putem perfecționa, devenind persoane responsabile și pregătite pentru activitatea de 

întreprinzător într-o piață dinamică. Ideile de de afaceri sau de dezvoltare, prind contur în 

momentul în care firma interacționează cu piața firmelor de exercițiu. 

Elevii au posibilitatea de a întreba, de a căuta, de a intui căi de rezolvare, dar mai ales de 

a obține feed-back-ul muncii lor prin felul în care le este percepută activitatea de către publicul 

larg. 
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Prin această metodă de învățare, elevii de toate categoriile pot fi evidențiați cu condiția 

de a li se găsi ”locul potrivit”. Putem avea surpriza să descoperim că elevul care nu are 

rezultate deosebite la clasă, activitatea din firma de exercițiu”îl scoate din anonimat”. 

Responsabilizarea elevilor privind activitățile din firma de exercițiu, are un rol 

important în formarea personalității elevilor. Societatea are nevoie de persoane responsabile, 

care se implică activ și aduc un plus-valoare. 

Rolul profesorului coordonator face ca să se demonstreze că și în România este posibil 

să realizam un învăţământ de calitate, care să aibă ca scop formarea de competenţe reale, chiar 

printr-o lume simulată. Resursele materiale și financiare pe care le avem la dispoziție, le putem 

fructifica pentru a deveni suportul unei învățări atractive, în care elevul este pionul central. 

Percepția părinților în ceea ce privește activitatea din firma de exercițiu este una 

pozitivă. În decursul anilor, am beneficiat de sprijinul lor  sub diverse forme, iar aprecierea 

pentru rezultatele noastre a reprezentat feed-back-ul pozitiv pe care activitatea din școala 

românească o așteaptă la orice nivel. Părerea părinților este că deschiderea pentru această 

modalitate de a învăța, a făcut ca asimilarea cunoștințelor pentru elevi să fie mai facilă, mai 

antrenantă și mai motivantă.activ și de a-și aduce aportul cu ceea ce știe el să facă mai bine. 

Învățarea prin colaborare, face ca elevul mai puțin inițiat în activitatea firmei de 

exercițiu, să-și însușească mai ușor noțiunile, să capete încredere, să preia activitatea de la 

colegul lui și mai ales să fie capabil să învețe la rândul lui alt coleg. 

Activitatea de ”dublu rol” supravegheată de profesorul coordonator, este una benefică și 

antrenantă. 

Un rol esențial în modelarea elevului îl are interacțiunea cu mediul extern. Participarea 

firmei de exercițiu la competiții de profil, face ca activitatea complexă să fie pusă în evidență. 

Echipa de promovare colaborează, se formează un grup omogen, care are un scop comun: de a 

obține recunoaștere și premii. 

În concluzie, consider că școala românească a făcut un prim pas important prin 

adoptarea acestui tip de activitate. Este foarte important să venim în sprijinul beneficiarilor 

învățământului din toate categoriile, dar în primul rând al elevilor care reprezintă ”pepiniera” 

pentru mediul social și economic. Atâta timp cât suntem competitivi, ne adaptăm cerințelor și 

avem activități performante, suntem folositori societății și vom avea aprecierea generală. 
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PRACTICANȚI VERSUS PRACTICIENI 

 

prof. Mintău Claudia Monica 
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Practicantul, conform Dicționarului explicativ al limbii române, este “persoana care 

îndeplinește un stadiu de practică, lucrând ca începător într-un atelier, într-un birou, într-o între-

prindere, etc. pentru a se perfecționa într-o anumită profesie, prin completarea cunoștințelor teo-

retice cu noțiuni practice”, în timp ce practicianul este un “profesionist cu practică sau 

experiență îndelungată, o persoană care cunoaște mai ales latura practică a meseriei sau a 

specialității sale”. Astfel, noțiunile de practicanți și practicieni nu sunt în contradicție, nu se ex-

clud una pe cealaltă, ci dimpotrivă, practicianul de azi este practicantul de ieri. “Un gram de 

experienţă este mai valoros decât o tonă de teorie” spunea filozoful, psihologul și pedagogul 

american John Dewey.  

Pentru a deveni bun practician, un practicant trebuie să aibă posibilitatea de a-și forma și 

dezvolta competențe personale și profesionale (generale, specifice și transversale) necesare, 

competențe ce pot fi dobândite atât într-un sistem educațional formal și nonformal, dar și printr-

o educație informală. 

Educaţia formală cuprinde acțiuni educative organizate şi desfăşurate în cadrul 

instituţiilor de învățământ (liceu, facultate, etc.), în timp ce educația nonformală se referă la 

acţiuni  educative flexibile, organizate şi instituţionalizate, dar desfăşurate în afara sistemului de 

învăţământ cum sunt activitățile extrașcolare (vizite, excursii tematice, schimburi de experiență, 

biblioteci vii, etc.). Educația informală, deși are prin definiție un caracter formativ, este 

spontană și se referă la influiențe pe care un formabil le poate dobândi din diverse surse, deci și 

de la un practician al profesiei pentru care se pregătește. În concluzie, educația nonformală și 

cea informală reprezintă complementaritatea educației formale. Acest deziderat se poate realiza 

în sistemul de învățământ preuniversitar românesc prin intermediul firmelor de exercițiu. 

Firma de exerciţiu este o metodă modernă de predare – învăţare – evaluare care, în 

ultimii ani, a înregistrat o creştere a aplicabilității în învăţământul preuniversitar tehnologic şi 

vocaţional și care reprezintă un canal nou de interacțiune profesor - elev prin simularea proce-

selor existente într-o firmă reală. În cadrul firmei de exerciţiu elevul devine subiect al formării, 

coparticipant la propria formare, având libertate de mişcare, rolul profesorului fiind doar de 

facilitator şi moderator al activităţii, motiv pentru care această metodă este una interactivă.   

Firma de exercițiu îi ajută pe elevii practicanți să înveţe şi să îşi dezvolte competențele 

și abilităţile necesare unui practician de succes dar și pe cele necesare unui întreprinzător di-

namic: gândire critică, creativitate, spirit de inovaţie, rezolvarea de probleme, luarea de decizii, 

asumarea de responsabilități, munca în echipă, flexibilitate, competitivitate, fairplay, determi-

nare şi perseverenţă, clarviziune, toleranţă, iniţiativă, etc având ca scop principal inserția ele-

vilor practicanți pe piața muncii, în calitate de practicieni. 

Firma de exerciţiu este un instrument trandisciplinar cu ajutorul căruia elevii învăță să 

cunoască, să facă, să trăiască alături de ceilalți și să existe, adică să cunoască „lumea” reală a 

afacerilor, asigurând conexiunea cu aceasta. Prin firma de exercițiu, formarea și dezvoltarea 

competențelor și abilităților profesionale, transversale și personale ale elevilor este adaptată la 

realitățile existente în societate, la standardele de calitate cerute pe piața muncii, facilitând astfel 

elevilor tranziția de la școală la viața activă, sporind gradul de adaptabilitate al acestora la un 

nou mediu de viață și de creare de plus valoare pentru comunitățile din care provin, atât prin 

ocuparea unui loc de muncă, cât și prin posibilitățile de a-și deschide propria afacere. 

 Elevii ce activează în cadrul unei firme de exercițiu au oportunitatea de a realiza ce le 

place și ce pot să facă, de a-și descoperi, antrena și dezvolta calitățile, abilitățile și competențele  
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înnăscute, de a dobândi, dezvolta și consolida competențe și abilități noi, de a-și contura pro-

priul profil profesional sau antreprenorial. 

 Antreprenoriatul este procesul de creare a unei afaceri prin transpunerea în practică a 

unei idei inovatoare, antreprenorul jucând rolul primordial deoarece este persoana dispusă să 

investească, să își asume riscuri, să depună efort și să dedice timp pentru propria sa afacere. 

Deși antreprenoriatul îți asigură șansa de a fi „propriul tău stăpân”, elevii practicanți trebuie să 

înțeleagă că este o opţiune interesantă dar, în acelaşi timp, şi riscantă și că nu oricine poate fi un 

practician de succes în acest domeniu. 

Dezvoltarea unei activităţi de antreprenoriat nu este un lucru uşor, iar persoanele care 

doresc necesită un set comun de caracteristici, calităţi, abilităţi și competențe în vederea 

creşterii şanselor de reuşită. Pentru a deveni antreprenor şi a transforma afacerea ta într-una de 

succes e nevoie să îmbini o multitudine de calități, abilităţi și competențe (convingerea cu care 

îţi comunici ideile, responsabilitatea pentru acţiunile personale, capacitatea de comunicare şi de 

relaționare eficientă cu cei din jur, capacitatea de a-ţi manageria timpul,  abilitatea de a vinde, 

capacitatea de a acumula noi cunoştinţe și de a le pune în practică, capacitatea de a stabili 

priorităţile şi de a crea un echilibru între viaţa profesională şi cea personală, etc) ce pot fi 

activate, formate, dezvoltate și ghidate corect cu ajutorul instrumentului “firma de exercițiu”. 

O persoană cu abilităţi antreprenoriale poate avea aproape orice profesie, dar obligatoriu 

trebuie să aibă cunoştinţe şi aptitudini care să-i permită lansarea şi dezvoltarea unei afaceri . De 

aceea, prin intermediul firmei de exerciţiu elevii practică și îşi cultivă diverse competenţe şi 

abilităţi privind înfiinţarea şi dezvoltarea unei afaceri, de la cunoştinţe şi atitudini cu caracter 

general, referitoare la antreprenoriat, până la aptitudini şi abilităţi specializate, legate de 

domeniul afacerilor, într-o abordare transdisciplinară prin înțelegerea lumii prezente, între, 

înăuntrul și dincolo de disciplinele studiate. 

Firma de exercițiu permite abordarea integrată a curriculumului și formarea, respectiv 

dezvoltarea de abilități și competenţe specifice “evoluției” personale și profesionale ale elevilor 

(abilitatea de a învăța și practica, competențe economice, tehnice, antreprenoriale, sociale, 

instrumentale) transferabile și durabile în timp cu accent pe aspectele relevante ale vieţii reale 

(personală și profesională): identificarea de soluţii practice și oportune în diferite contexte, 

rezolvarea de probleme din viaţa reală, luarea de decizii în situații limită, etc .  

Învăţarea, formarea şi dezvoltarea abilităţilor și competențelor profesionale, în general, 

respectiv antreprenoriale, în special, prin intermediul firmei de exerciţiu constituie un prim pas 

în  facilitarea trecerii de la poziția de practicant la cea de practician întrucât, procesul de 

formare este complex, de durată și necesită experienţe, know-how şi “şlefuire” de-a lungul 

întregii vieţi. Între un practicant și un practician nu poate fi niciodată un antagonism, ci este, din 

contră, o înlesnire continuă a practicantului de a deveni practician. 
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ISTORIA LOCALĂ, O PARADIGMĂ A DEZVOLTĂRII  

SPIRITULUI ANTREPRENORIAL 
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Sighetu Marmației 

 
Finalitatea istoriei ca disciplină şcolară constă în contribuţia pe care o aduce la formarea 

culturii generale, la modelarea personalităţii elevilor, oferind suficiente date pentru înţelegerea 

istorie contemporane. Mai mult decât orice altă ştiinţă şi disciplină şcolară, istoria se remarcă 

prin aportul ei formativ dar şi prin aplicabilitatea în toate domeniile vieţii cotidiene, de la 

politică la economie, de la relaţii sociale la manifestări culturale.Astăzi, valorificarea formativă 

a istoriei are în vedere antrenarea gândirii, apartenenţa la respectarea adevărului, la 

obiectivitate, spirit critic, participarea activă şi conştientă la promovarea şi ocrotirea valorilor 

sociale, culturale, ce aparţin individului, comunităţii şi umanităţii în egală măsură.                                                                                                                                           

În contextul globalizării, al integrării europene şi a cosmopolitismului, istoria locală contribuie 

major la fundamentarea/refundamentarea conştiinţei de sine, a identităţii, a apartenenţei dar şi la 

valorizarea propriei istorii, la afirmarea personalităţii… 

Istoria locală poate dezvolta sau, după caz, poate iniţia pe elevi în tehnica studiului 

istoriei prin sursele „clasice”, scrise şi nescrise dar şi a studiului istoriei orale. Elevii află care 

sunt mijloacele de investigaţie, cum se alcătuieşte un chestionar, cum se realizează un interviu, 

cum se compară sursele şi, mai ales, cum se valorifică informaţiile obţinute. Astfel cunoașterea 

istorică și interpretarea ei  poate avea diferite abordări transdisciplinare care pot cuprinde și 

dezvoltarea spiritului antreprenorial 

Cunoștiințele istorice locale ajută viitorul antreprenor să valorifice/să dezvolte 

aptitudini, competenţe, cunoştinţe dobândite în cadrul altor discipline şcolare, pe care să le 

aplice într-un context nou, diferit. Nu în ultimul rând, comunitatea însăşi ar putea fi beneficiara 

indirectă, prin „produsele” generate în cadrul cursului, filme, fotografii, albume etc., ce ar 

determina o regândire a politicii locale faţă de monumente, clădiri, obiective istorice, culturale, 

turistice, în sensul revalorizării, promovării şi valorificării lor. Ideea de valorificare a produselor 

istorice locale reprezintă un prim pas spre dezvoltarea spiritului antreprenorial. 

Turismul  istoric  și cultural este un concept de actualitate care poate dezvolta o idee de 

afacere profitabilă. Istoria și antreprenoriatul  reprezintă în anumite cazuri un tot unitar, 

inseparabil.Turismul istoric- parte integrată a turismului cultural- este, în general, turismul 

evenimentelor, al simbolurilor, al marilor monumente ale istoriei, pentru care stau mărturie: 

vestigiile arheologice preistorice, vestigiile antichității, vestigiile și cetățile medievale, 

monumentele istorice și de artă medievală, monumente de artă și arhitectura aparținând 

diferitelor stiluri, monumente de artă plastică, instituțiile de cultură și artă, elementele de 

etnografie și folclor vechi, precum și altele. 

Din aceste definiții se poate observa că turismul istoric prezintă un loc fundamental în 

cadrul turismului cultural. În ultimua perioadă există o cerere turistică mult mai mare pentru 

acest timp de turisim. În general, persoanele care sunt interesate de această ramură sunt 

persoane cu un nivel de educație medie sau ridicat (elevi, studenți, intelectuali) care au drept 

scop îmbogățirea cunoștințelor și descoperirea adevărului istoric. În concluzie, turismul istoric 

reprezintă o pondere ridicată din turismul cultural. Dintotdeauna, oamenii au dorit să afle 

trecutul, istoria, modul real de desfășurare al evenimentelor. Astfel, orasele sunt cele în care 

acest tip de turism s-a dezvoltat tot mai mult, fiind si in prezent intr-o continua crestere. Toate 

aceste mărturii istorice nu fac decât să întărească sau să infirme anumite aspecte cu privire la 

modul real de derulare al activităților încă din Antichitate. 
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Turismul în orasele istorice atrage numeroși turiști. Cu cât edificiile sunt mai vechi, cu 

atât valorea lor este mai mare și sunt căutate de milioane de turiști. 

Fiecare oraș, indiferent de modul în care este organizat și de poziția centrului istoric în 

cadrul orasului modern , include o serie de valori istorice ce au garde diferite de importanță: 

- valori funcționale- definite prin situarea punctelor centrale și a zonelor de inters în 

diferite etape istorice, stabilirea importanței diferitelor sectoare urbane, evidențierea 

intervențiilor survenite în diferite etape ale orașului; 

- valori social-istorice- determinate atât de existența unor spații în care s-au desfășurat 

evenimente importante pentru oraș și țară, dar și de existența monumentelor istorice și artistice 

ce individualizează orasul; 

- valori afective- care se manifestă prin capacitatea de a-i atrage deopotrivă pe vizitatori 

și pe locuitori; 

-valori ambientale- caracterizate prin valoarea arhitecturală și stilistică a clădirilor și 

ansamblurilor istorice, precum și prin unitatea spațială și calitatea compoziției urbane. 

Pleacând de la aceste valori ce sunt extrem de importante și reprezintă practic 

fundamentul turismului urban, viitorul antreprenor poate pune în practică totalitatea 

cunoștiințelor dobândite de-a lungul parcursului școlar dezvoltând astfel o idee antreprenorială 

extrem de valoroasă și de ce nu foarte profitabilă. 
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În actualul context socio-economic, în care se invocă din ce în ce mai des  reducerea 

cheltuielilor publice ale aparatului bugetar, înființarea și dezvoltarea afacerilor private, a 

întreprinderilor mici și mijlocii care să ducă la crearea de noi locuri de muncă, la bunăstare, la 

declanșarea potențialului la nivel personal și la prosperitate, trebuie să fie în centrul 

preocupărilor societății moderne actuale. 

Pentru a crea aceste întreprinderi mici și  mijlocii, care, după unii specialiști, reprezintă 

vectorul dezvoltării economico-sociale, avem nevoie de antreprenori, în consecință, este 

necesară susținerea unui tip de educație a tinerei generații  care să ducă la crearea, formarea și 

dezvoltarea abilităților și competențelor necesare unui antreprenor de succes. 

Antreprenoriatul ca și competență, reprezintă capacitatea unui individ de a-și transpune 

ideile în acțiune și care presupune creativitate, inovație, asumarea riscurilor, capacitatea de a 

planifica și gestiona proiecte cu scopul de a atinge anumite obiective, este o competență care 

poate fi învățată. Nu trebuie să te naști cu această abilitate pentru a fi un antreprenor de succes, 

dar poți deveni antreprenor de succes prin învățarea și antrenarea unor abilități. 

Una din cele mai  importante provocări care stau în fața școlii de azi o reprezintă 

preocuparea pentru realizarea unui tip de cultură care să permită formarea profilului 

personalității antreprenoriale. Bineînțeles, trebuie să fim conștienți că nu toți tinerii vor deveni 

antreprenori dacă au o educație antreprenorială solidă, dar studiile arată că acest tip de educație 

îi pregătește pe tineri să fie persoane responsabile, cu inițiativă și îi ajută să-și dezvolte 

abilitățile, cunoștințele și aptitudinile necesare pentru realizarea obiectivelor pe care și le-au 

propus în viață. Datele arată, de asemenea, că persoanele cu educație antreprenorială se 

angajează mai ușor decât cele fără o astfel de educație, iar șansele de a-și înființa propriile 

companii crește de 5 ori față de cei fără educație antreprenorială. 

La nivelul Uniunii Europene, materializarea preocupării privind formarea spiritului 

antreprenorial, se manifestă prin recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 

2006 care, între cele opt competențe cheie care reprezintă o combinaţie de cunoştinţe, abilităţi şi 

atitudini, considerate necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, cetăţenia activă, 

incluziunea socială şi ocuparea forţei de muncă, numără și competența: spiritul de iniţiativă şi 

antreprenoriat. În România, studierea antreprenoriatului are loc prin disciplina Educație 

antreprenorială, prevăzută  în planul cadru de învăţământ pentru liceu la clasa a X-a, la toate 

filierele, profilurile şi specializările dar și prin intermediul firmelor de exercițiu din școlile de 

comerț, afaceri și turism.  

Trebuie să fim conștienți că în mediul școlar, formarea atitudinii antreprenoriale se 

realizează nu doar prin competențele specifice disciplinei școlare Educație antreprenorială, ci și 

prin intermediul altor discipline școlare ale curriculumului și anume: chimie, matematică, 

geografie, limbi străine etc. Între educaţia antreprenorială şi disciplinele curriculare există o 

relaţie de interdependenţă. Astfel, competenţele specifice educaţiei antreprenoriale pot fi 

formate prin intermediul tuturor disciplinelor clasice ale curriculumului şcolar. În felul acesta, 

fiecare disciplină poate contribui, prin activităţi şi conţinuturi specifice, la formarea 

personalităţii antreprenoriale. 

Ca profesor de chimie, voi încerca să punctez contribuția disciplinei chimie, în special a 

lecțiilor de chimie pe care le desfășor împreună cu elevii, la formarea și dezvoltarea 

personalității și atitudinii antreprenoriale la elevi. 

Influența chimiei în formarea viitorului antreprenor poate fi structurată pe două planuri, 

pe de o parte prin metodele și tehnicile utilizate în predarea-învățarea chimiei, iar pe de altă 
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parte  prin temele abordate în cadrul orelor de chimie. 

Esențiale în viața oricărui om, dar mai ales a celor care vor să-și  deschidă o afacere sau să 

se afirme la locul de muncă sunt unele aptitudini/abilități/competențe printre care se numără: 

abilitățile de comunicare, buna organizare, capacitatea de planificare, creativitatea, lucrul în 

echipă, capacitatea de a învăța continuu, gândire critică, asumarea responsabilității, inițiativă, 

curiozitatea, încrederea în sine etc. O parte din aceste abilități/calități ale unui antreprenor de 

succes se pot forma, prin implicarea activă a profesorului, folosind metode adecvate de predare în 

cadrul orelor de chimie. 

În general, se poate spune că, toate metodele incluse în categoria celor activ-participative, 

precum şi o serie de metode alternative se pot constitui în modalităţi de formare a competenţelor 

antreprenoriale la nivelul tuturor disciplinelor şcolare, printre care se numără și disciplina chimie. 

Un antreprenor pentru a materializa oportunitățile,  pentru a găsi soluții adecvate la 

probleme,  pentru a pune în aplicare ideile trebuie să manifeste creativitate, care poate fi formată 

și stimulată, în cadrul orelor de chimie, prin utilizarea metodelor eficiente de predare. Printre 

metodele active care stimulează creativitatea și pe care le aplic în cadrul orelor de chimie sunt: 

brainstorming, problematizarea, rezolvarea de probleme, studiu de caz, compunerea de probleme, 

metoda ciorchinelui.  Personal, utilizez frecvent problematizarea în cele două forme ale sale: 

întrebări-problemă sau situații-problemă, care creează o situație conflictuale între nou-vechi, 

teorie-practică, general-particular, ceea ce determină nu doar dezvoltarea operaţiilor şi a gândirii 

creatoare,  ci altor abilități necesare antreprenorilor: cultivarea motivaţiei intrinseci și a curajului 

expunerii punctelor de vedere proprii, educarea independenţei şi autonomiei în activitatea 

intelectuală și dezvoltarea abilităţilor de cooperare în situaţii de grup. 

 Pentru a dezvolta o companie cu potenţial mare, un antreprenor are nevoie de o echipă 

eficientă, în consecință, pentru a transpune ideile în practică și spori performanțele economice ale 

companiei, antreprenorului îi sunt necesare abilități de comunicare și cele de muncă în echipă. 

În cadrul orelor de chimie, pentru a forma aceste abilități, obișnuiesc să utilizeze următoarele 

metode: dezbaterea, metoda cubului, metoda, știu/vreau să știu/am învățat, mozaicul, învățarea 

prin cooperare etc. 

 O altă influență pozitivă a chimiei pentru viitorul antreprenor o reprezintă cunoștințele de 

specialitate care pot fi acumulate prin studiul chimiei în școală. Se știe faptul că,  dacă  se dorește 

implicarea într-o afacere cu produse chimice/pe baza reacțiilor chimice, sunt obligatorii 

cunoștințe solide în domeniul chimiei. Dintre exemple de asemenea afaceri: fabricarea produselor 

de curățenie, obținerea săpunurilor, ceaiurilor, valorificarea deșeurilor, fabricarea sticlăriei de 

laborator etc. 

Chimia poate veni  în ajutorul viitorului antreprenor prin oferirea de idei de afaceri care 

pot decurge în urma abordării temelor specifice orelor de chimie, dintre care putem aminti: 

încălzirea globală, problema deșeurilor, poluarea mediului înconjurător, combustibili 

neconvenționali etc. 

În concluzie, chimia împreună cu celelalte discipline ale curriculumului școlar pot 

contribui eficient la formarea și dezvoltarea spiritului antreprenor al viitorilor absolvenți cu 

condiția implicării conștiente și active a tuturor factorilor implicați în educația școlară. 
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EDUCAŢIA ANTREPRENORIALĂ ÎNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ  

 

prof. Iuga Nicolae 

Colegiul Național “Dragoș Vodă” 

Sighetu Marmației 

 
De multe ori se impută învăţământului preuniversitar că se implică insuficient sau deloc 

în pregătirea elevilor pentru viaţă, că informaţiile dobândite în şcoală nu servesc elevilor la 

nimic, iar aceştia după absolvire sunt dezorientaţi şi au mari probleme în a-şi alege domeniul în 

care să îşi continue studiile sau de a se integra în câmpul muncii. 

„Educaţia antreprenorială” este o disciplină relativ nouă, iar impactul educaţional al 

acesteia asupra elevilor a fost foarte puţin probat. În demersul educațional eu am propus pre-

darea acestei discipline prin îmbinarea teoriei cu practica. La finalul anului școlar, derulez un 

proiect educațional, numit „Micul Antreprenor”. Acest proiect vine în întâmpinarea elevilor şi 

are ca scop pregătirea elevilor pentru viaţa reală şi încurajarea acestora să demareze o afacere 

proprie după finalizarea studiilor liceale/ superioare sau în timpul efectuării studiilor superioare. 

Promovarea acestui proiect infirmă temerile prezentate mai sus cum că învăţământul nu poate 

pregăti elevii pentru viaţa reală. 

În cadrul acestui proiect elevii sunt atraşi în activităţi care să le cultive spiritul de antre-

prenor echilibrat, eficient şi etic. Elevii reușesc la finalul derulării acestui proiect să deosebea-

scă în afaceri realitatea de ficțiune, dorinţa de posibilitate şi gândirea superficială cu cea critică. 

Proiectul se doreşte a fi unul amplu, implicând un număr de aproximativ 300 elevi. 

Proiectul se adresează în mod egal elevilor şi profesorilor de la Colegiul Naţional 

„Dragoş-Vodă” şi de la Liceul Teoretic „Regele Ferdinand”, precum şi tutror celor interesaţi. 

Scopul şi obiectivele proiectului:  

 valorificarea cunoştinţelor antreprenoriale; 

 cultivarea valorilor antreprenoriale, a gândirii critice şi a unei etici corecte în afaceri; 

 deprinderea elevilor cu munca în echipă; 

 crearea mai multor firme de exerciţiu de către elevii claselor a X-a 

Grupul ţintă: toţi elevii claselor a X-a din Colegiul Naţional „Dragoş-Vodă” şi a trei 

clase de a X-a de la Liceul teoretic „Regele Ferdinand” din Sighetu Marmaţiei 

Locul de desfăşurare: Colegiul Naţional „Dragoş-Vodă” 

Perioada de desfăşurare a proiectului:  

16 februarie  – 29 mai în fiecare an școlar 

 Coordonator proiect: prof. Iuga Nicolae 

 Conţinutul proiectului: 

1. Acumularea cunoştinţelor teoretice necesare implementării proiectului (16 febru-

arie – 17 aprilie) 

2. Pregătirea planului de afaceri propriu fiecărei firme de exerciţiu (20 aprilie – 15 

mai) 

3. Redactarea formei finale a planului de afaceri; numirea Comisiei de evaluare a 

planurilor de afaceri întocmite – Comisia va fi formată din 5-7 membri, astfel: pro-

fesorul coordonator, reprezentant al conducerii şcolii, cadre didactice din cadrul 

şcolii, antreprenori care au sponsorizat desfăşurarea proiectului (18 mai – 22 mai 

4. Prezentarea Planului de afaceri în faţa Comisiei de evaluare precum şi premierea 

cu diplome şi în bani a celor mai bune echipe, în funcţie de sponsorizările obţinute. 
Fiecare plan de afaceri va fi realizat de câte o echipă formată din aproximativ zece elevi; 
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fiecare plan de afaceri va prezenta o afacere proprie fiecărei echipe, care necesită finanțare; Co-

misia  de  evaluare  a  planurilor de  afaceri  va  juca  rolul Băncii, care va acorda sau nu firmei de  

exerciţiu creditul solicitat, în funcţie de rigurozitatea, fezabilitatea şi realitatea întocmirii planului 

de afaceri propriu. 

Proiectul caută să suscite interesul elevilor pentru a deprinde valorile antreprenoriale, 

prin realizarea unui proiect propriu fiecărei echipe formate din elevi ale tuturor claselor a X-a; 

astfel se practică învăţarea centrată pe elev, în care elevul se situează nu doar teoretic ci şi practic 

în centrul atenţiei. Astfel se promovează şi munca în echipă. 

Evaluarea proiectului: 

 realizarea unui portofoliu cu toate Planurile de afaceri realizate de elevi; 

 colaborare cu mass-media locală 

 propunere de extindere a proiectului la nivel judeţean sau chiar naţional, în funcţie de 

succesul reportat de proiect. 

Dezvoltarea spirutului antreprenorial se poate realiza, în primul rând, prin prisma 

beneficiilor clare si directe aduse elevilor, și anume: renunțarea la cursuri de tip teoretic și realiza-

rea unor activități cât mai practice, precum și oferirea de  oportunități de networking.  
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ANTREPRENORIATUL ȘI ECONOMIA 

 

prof. Săpânțan Irina 

Liceul Tehnologic Marmația 

Sighetu Marmației  

 

“ A crea! Este mare plăcere; a reuși este marele triumf. „(Vasile Alecsandri) 

Antreprenoriatul este o activitate economică condusă de un întreprinzător/ antreprenor 

în scopul obținerii de profit prin realizarea de bunuri, respectiv prestări de servicii, din vânzarea 

acestora pe piață în condiții de concurență. 

          Un antreprenor de succes trebuie să aibă cunoștințe de economie ca să poată face acte și 

fapte de comerț cât mai rentabile. 

Progresul realizat de economiile ţărilor dezvoltate se datorează întreprinzătorilor, acele 

spirite competitive aflate mereu în căutarea şi promovarea noului, indiferent de riscul care, în 

mod inevitabil, însoţeşte demararea şi derularea unei afaceri. 

Întreprinzătorii sunt cei care contribuie la dezvoltarea economiei deoarece ei sunt cei 

care demarează și derulează o afacere. Indiferent dacă o persoană este angajată sau devine anga-

jator, muncește pentru a-și satisfice nevoile, folosindu-se de resurse. Din  liberă inițiativă un 

antreprenor allege să își desfășoare activitatea pe un anumit tip de  piață din cele existente. 

Antreprenoriatul  nu poate fi constituit fără factori de producție, adică capital (bani și 

bunuri), muncă și resurse. Ca să se obțină  profit, se fac multe cheltuieli. Pentru ca un întreprin-

zător să fie de success trebuie să lucreze cu oameni, adică să aibă angajați, pe care îi plătește 

lunar. Acesta urmărește să fie eficient, să producă rațional și să atingă un echilibru economic. 

Antreprenoriatul și proprietatea privată reprezintă fundamental libertății economice.     

Înt r-o economie de piață, antreprenorii, ca participant la activitatea economică, acționează 

motivați de propriile interese. Cu cât sunt mai mulți antreprenori cu atât economia este mai dez-

voltată, nu există atâția șomeri și se cere mai multă forță de muncă. 

Prin mecanismul prețurilor, producătorii sunt informați în legătură cu nenumărate 

decizii și acțiuni individuale care se adoptă pe piață.Un antreprenor urmărește maximizarea 

efectelor obținutecu resursele utilizate sau obținerea efectelor necesare cu minimum de chel-

tuieli. 

Activitatea economic este considerată eficientă în măsura în care se produc bunurile și 

serviciile cerute de piață, cu cele mai mici cheltuieli și cu cel mai mic cost de oportunitate pen-

tru fiecare bun realizat. 

Activitatea de antreprenoriat este foarte grea și presupune mult effort intelectual, anu-

mite calități și competențe, rezolvarea problemelor existente, calcularea anumitor indicatori, 

astfel încât dacă se reduce capitalul să nu se diminueze producția. Pentru a crește productivi-

tatea muncii, antreprenorul promovează progresul tehnic, angajează lucrători cu calificare supe-

rioară, îmbunătățește organizarea activității, motivează și stimulează lucrătorii și asigură 

condiții optime de muncă. Nivelul producției este stability în funție de încasări și de cheltuieli. 

Antreprenorii își calculează profitul an de an pentru a determina rentabilitatea și 

eficiența activității pe care o desfășoară. Din antreprenoriat fiecare are ceva de câștigat, antre-

prenorul obține profit, câștigă experiență și îi face pe subaltern să se simtă utili, iar lucrătorul/

angajatul obține un salariu lunar precum și alte avantaje material și sociale. 

Antreprenorul  are dreptul să aleagă ce, cât, cum și pentru cine să producă bunuri și ser-

vicii, dar are și obligația de a respecta legile, normele și regulile existente. 

Cheltuielile pe care trebuiesă le facă producătorul pentru a obține un anumit bun sau ser-
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viciu reprezintă costul de producție. Costul total se formează din cheltuieli material și salariale, 

fixe și variabile, de fabricație și de distribuție. 

Din cauza eșecului antreprenoriatului au loc dezechilibre economice cum sunt inflația și 

șomajul. Antreprenorii țin cont de relația cerere- ofertă- preț în economia de piață. 

Datoritătehnologiei avansate cu care  lucrează producătorii și prestatorii de servicii în-

prezent, economia continuă să evolueze. Un întreprinzător riscă foarte mult pe tot parcursul 

activității, de la banii investiți până la timpul și efortul depus în realizarea obiectivelor propuse. 

Antreprenoriatul are multe avantaje dar și dezavantaje, deoarece este o activitate com-

plexă din toate punctele de vedere. Antreprenorii sunt cei care au curajul, inițiativa și 

perseverența de a-și transpune visele în realitate. Ei au libertatea de a-și urma și îndeplini ideile, 

urmând un drum propriu. Antreprenorul descoperă o nevoie pe care o au semenii săi și iden-

tifică o modalitate inovativă de a o satisfice printr-o combinație de factori de producție.  

Antreprenoriatul este un process ce constă în identificarea și urmărirea unei oportunități 

de afaceri, în scopul valorificării acesteia. Când ne gândim la antreprenoriatr eflectăm asupra 

inovației, creativității și riscului 
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STĂPÂNA PROPRIULUI VIS 

 

Elev: Filip Antonia Ana Elena 

Profesor coordonator: Mintău Claudia Monica 

Liceul Tehnologic Marmaţia 

Sighetu Marmaţiei 

 
Fiecare persoană se află în situaţia de a decide, la un moment dat, ce cale doreşte să 

urmeze în viaţă, ce vrea să facă în viitor, care este domeniul în care poate excela. O alegere 

foarte dificilă pentru majoritatea dintre noi. Unele competenţe sunt native şi le dezvoltăm pe 

parcursul vieţii, altele le dobândim prin educaţie şi experienţele trăite, dar de foarte multe ori 

acestea nu sunt conştientizate sau identificate.  Personal, pot afirma că fac parte dintre acei care 

ştiu ce competenţe deţin, care le sunt punctele forte, unde mai au de lucrat şi care, de asemena, 

ştiu ce vor să facă pe viitor. 

    Înainte să intru la liceu aveam o viziune vagă asupra viitorului meu, asupra a ceea ce se 

preupune că mi-ar plăcea să fac, asupra locului de muncă ideal. Aşadar, eram foarte indecisă. Pe 

parcurs însă, anii de liceu mi-au adus în cale nenumărate oportunităţi de care am „profitat” şi 

care  m-au ajutat să îmi dau seama ce vreau să fac în viaţă. Ba mai mult, am realizat că marea 

majoritatea activităţilor şi a proiectelor în care am avut ocazia să mă implic au avut asupra mea 

un mare impact, întrucât mi-au dezvoltat competenţele (cunoştinţele, abilităţile, aptitudinile, 

calităţile, etc.) necesare locului de muncă la care visez. În prezent ştiu cu certitudine că după 

terminarea studiilor vreau să lucrez într-o întreprindere (firmă) în cadrul departamentului/

compartimentului de marketing.  

Viaţa de liceu a jucat un rol esenţial în decizia mea. Am studiat timp de aproape patru 

ani la profilul servicii, domeniul economic şi prin urmare deţin un bagaj mare de informaţii 

legate de antreprenoriat, economie, marketing, contabilitate. „Încununarea” experienţelor şi 

trăirilor de licean s-a realizat prin munca desfăşurată în cadrul firmelor de exerciţiu Expert 

Mind S.R.L. şi Perla Maramureşană S.R.L. Deşi la început aveam îndoieli şi temeri că nu voi 

face faţă cerinţelor, firma de exerciţiu a fost mediul ideal pentru dobândirea şi dezvoltarea 

competenţelor personale şi profesionale de care mă pot bucura azi, oportunitatea prin care mi-

am conştientizat capacităţile şi mi-am depăşit limitele. Firmele de exerciţiu mi-au oferit 

posibilitatea de a vedea ce presupune munca într-o întreprindere reală.  

Dintre competenţele personale pe care mi le-am dezvoltat au fost, fără doar şi poate, cele 

de socializare, comunicare şi negociere. Eram o fire timidă, nu prea vorbăreaţă de felul meu, 

mai ales cu oamenii pe care nu îi cunosc. Deşi se întâmpla să iau parte la discuţii a căror subiect 

îmi era familiar sau aş fi avut şi eu ceva de spus, de cele mai multe ori alegeam să nu o fac. 

Participarea la diferite târguri ale firmelor de exerciţiu oganizate în ţară şi străinătate m-a ajutat 

să îmi stăpânesc emoţiile în acest sens. Pregătirea standului expoziţional, primirea potenţialilor 

clienţi, prezentarea ofertelor de servicii şi a materialelor promoţionale, negocierea vânzărilor 

sunt activităţi care m-au determinat să îmi stăpânesc emoţiile, să fiu hotărâtă şi sigură pe mine, 

să fiu mereu pregătită cu cele mai bune răspunsuri pentru întrebările spontane ale clienţilor şi 

membrilor evaluatori. Nu mi-am putut permite „luxul” de a da dovadă de slăbiciune. Prima dată 

a fost mai greu, ulterior mi-am dat seama că lucrurile se derulează în mod natural, iar 

aprecierile celorlaţi şi rezultatele obţinute mi-au certificat faptul că pot să fac de fapt ceea ce 

îmi propun. Timiditatea de care sufeream aproape că nu mai există, mi-am îmbogăţit 

vocabularul, în special cel de specialitate, şi mi-am dezvoltat capacitatea de a comunica şi 

negocia, atuuri de care voi uza atunci când voi aplica pentru jobul visat.  

    Desfăşurarea activităţii de marketing în cadrul unei întreprinderi presupune o muncă de 

echipă. Sinceră să fiu, nu am ştiut niciodată dacă munca în echipă este genul de activitate pe 
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pot să o fac, dacă ar fi ceva pe gustul meu, ceva ce mi-ar plăcea. Prin intermediul firmelor de 

exerciţiu am conştientizat că „unde-s doi puterea creşte”, am învăţat să interacţionez şi să am 

încredere în ceilalţi colegi, să ne completăm unul pe celălalt, să ne încurajăm şi să ne susţinem. 

Deşi, la prima vedere, munca în echipă pare ceva simplu, când minim doi oameni lucrează 

împreună la ceva, automat vor exista minim două păreri, două puncte de vedere diferite. Asta a 

fost, de fapt, problema mea. Am avut momente în care eram sceptică în legătură cu ideile 

celorlalţi şi mă îndoiam uneori de reuşita acestora. Pas cu pas am învăţat să dau o şansă şi altora 

şi să accept ideile celorlalţi care s-au dovedit, de foarte multe ori, a fi de succes.  

    Odată cu dezvoltarea personală şi acumularea competenţelor necesare desfăşurării unei 

profesii pretenţiile şi aspiraţiile mele au crescut proporţional. Îmi doresc să lucrez în marketing, 

dar  poziţia pe care vreau să o ocup în cadrul departamentului/compartimentului este cea de 

director de marketing. Pe de o parte este o muncă frumoasă întrucât presupune multă 

creativitate, originalitate, viziune, iar pe de altă parte este  o muncă grea, cu responsabilitate, 

care necesită calităţi de lider. În cadrul firmelor de exerciţiu am avut ocazia de a organiza şi 

coordona activitatea mai multor departamente, printre care şi cea de marketing. Au fost multe 

momente în care colegii se bazau pe mine şi pe ajutorul meu fiind nevoită, într-un final, să îmi 

asum acest rol. Am delegat sarcini, am încurajat creativitatea, am oferit sprijin şi am cooperat 

cu cei din echipa mea. Fără îndoială acum ştiu ce presupune această poziţie şi pot aplica tot ce 

am învăţat în viaţa de zi cu zi, într-o firmă reală de pe piaţa muncii. 

    Un alt lucru de o importanţă nemăsurată pe care l-am învăţat a fost păstrarea calmului în 

situaţiile tensionate. Nu credeam că sunt capabilă să îmi dezvolt o asemenea calitate şi trebuie 

să mărturisesc că încă mai am foarte puţin de lucru la acest aspect. Stăpânirea de sine, atunci 

când vine vorba de emoţii foarte puternice, nu exista la mine. Mă stresam de fiecare dată peste 

masură deşi erau momente sau situaţii când nici măcar nu era cazul să o fac. De regulă, îmi era 

foarte greu să mă calmez sau să mă relaxez atunci când stresul punea stăpânire pe mine. 

Experienţa concursurilor la care am participat cu firmele de exerciţiu m-a ajutat să învăţ cum să 

controlez asemenea trăiri, fiind mai sigură şi mai stăpână pe forţele proprii.  

În concluzie, activitatea desfăşurată în cadrul firmelor de exerciţiu a avut un impact definitoriu 

asupra a ceea ce pot şi îmi doresc să fac, m-a schimbat ca persoană şi m-a ajutat să îmi dezvolt 

competenţe care să îmi faciliteze accesul pe o piaţă a muncii în continuă schimbare. Am devenit 

o persoană mai sigură şi mai încrezătoare, capabilă să am iniţiative, să comunic liber, clar şi 

concis ideile, să am o atitudine pozitivă, să iau întotdeauna partea bună a lucrurilor.  

Experienţa acumulată prin intermediul firmelor de exerciţiu a fost unică şi m-a ajutat să 

înţeleg că doar eu sunt „STĂPÂNA PROPRIULUI VIS” şi doar eu pot să transform acest vis în 

realitate. Anatole France spunea că: „Pentru a realiza lucruri mari trebuie să și visăm, nu numai 

să facem. Trebuie să și credem, nu numai să plănuim.” Eu fac, visez, planific şi cred că pot. 
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VIITOR ANTREPRENOR ÎN  SATUL MEU RĂȘINARI  

 

Elev: Blanea Eugenia Maria 

Profesor coordonator: Trifan Iuliana Cornelia 

Colegiul Tehnic Cibinium Sibiu 

 
Satul meu Rășinari - parte componentă a Mărginimii Sibiului 

 Mărginimea Sibiuluieste o zonă care include 18 localități din România aflate în partea 

de sud-vest a județului Sibiu din Transilvania, toate având o moștenire etnologică, culturală, 

arhitecturală și istorică unică. Satul meu natal Rășinariface parte din această zonă și se situează 

în imediata apropiere a orașului Sibiu. Una din îndeletnicirile principale ale consătenilor mei a 

fost și rămâne creșterea animalelor. Cu secole în urmă, ciobanii rășinăreni ajungeau cu turmele 

în transhumanță până în Munții Caucaz sau Serbia.  

 Pe culmile muntoase dimprejurul satului nostru sunt răspândite și astăzi stâne, fânețe și 

pășuni. Rășinărenii au fost și au rămas buni meșteșugari, ocupându-se și astăzi cu prelucrarea 

lemnului, cojocărit, prelucrarea lânii și a textilelor. În trecut, căruțele realizate la ”fabrica de 

căruțe” de la Rășinari erau vândute până în Grecia. 

 Prin amplasarea sa geografică la poalele munților, Rășinarul oferă și posibilitatea a 

numeroase drumeții. Indiferent de traseul turistic ales, peisajul este unul minunat, potecile își 

fac drum printre fânețe, colibe și pâraie cu apă proaspătă și rece.  

Pentru a cunoaște satul îndeaproape,consider că este necesară o plimbare pe ulițele 

strâmte descoperind case vechi tradiționale, oameni și obiceiuri. Printre obiectivele turistice 

antropice pot să menționez muzeul localității Rășinari, casele în care au copilărit Octavian Goga 

și Emil Cioran, biserici vechi și mai noi, case de meșteșugari așezate pe culmi împădurite 

încărcate de legende. 

Oamenii de aici colectau rășina de pe copaci, o fierbeau, iar produsul rezultat era vândut 

producătorilor de vopsele. De aici provine numele de Rășinari. 

Luând în considerare întregul potențial turistic natural și antropic, comuna noastră a fost 

desemnată în anul 2012 unul dintre ”Cele mai frumoase sate din România”, fiind menționat în 

Ghidul oficial al Asociației ce poartă același nume. 

Turismul prin gastronomie tradițională 

în Mărginimea Sibiului și  viziunea 

privind propria mea carieră profesională 
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În cercetarea pe care am făcut-o pentru a întocmi planul meu de afaceri, am plecat de la 

definiția dată de OMT, prin care turismul gastronomic este turismul prin care turiștii și 

vizitatorii își planifică călătoriile cu scopul de a încerca bucătăria locală sau pentru a realiza 

activități legate de gastronomie.  

Ideea afacerii mi-a venit citind un articol în presa locală despre faptul că în anul 2019 

Sibiul va fi ”Regiune Gastronomică Europeană”, ceea ce presupune ca turiștii să vină să 

viziteze tot județul, iar produsele de aici să ajungă în restul Europei. Așa am mai aflat că în 

Regiunea Sibiu se derulează anual mai bine de 30 de festivaluri de cultură gastronomică 

(”Bujorul de munte” – Gura Râului, ”Sus pe muntele din Jina”, târgurile de Crăciun, etc.) și că 

se poate spune că în următorii ani aici se va putea mânca mai bine și mai sănătos atât pentru 

localnici, cât și pentru turiști. 

Am început să caut tot felul de informații din domeniul ospitalității și a turismului 

responsabil în Mărginimea Sibiului utilizând internetul și discutând cu diverși antreprenori din 

domeniul turismului din această zonă. Și astfel, s-a născut ideea de-a porni o afacere anul viitor 

cu sprijinul părinților și a bunicilor mei. Aceștia din urmă s-au oferit să-mi pună la dispoziție 

terenul pentru a contrui o pensiune agroturistică și de a promova ecoturismul. Părinții mei mă 

vor sprijini financiar și moral cu toată experiența lor în domeniul gastronomic pentru a putea 

promova gustările tipice zonei, cele mai cunoscute fiind: balmoșul, bulzul, pastrama 

ciobănească de oaie la grătar cu mujdei și mămăligă, cârnații sau clătitele cu urdă și mărar sau 

chimen.  

De asemenea, o delicatesă tipică acestei 

zonei și care aparține ciobanilor este chisătura, o 

pastă de slănină tăiată mărunt și amestecată cu 

pătrunjel și ceapă. Pâinea tradițională care iese 

neagră din cuptor și este bătută specific nouă, pe 

toate părțile pentru ca să cadă coaja arsă și pâinea 

să devină rumenă. Cu aceeași ocazie se mai coc în 

cuptorul încins cozonacii cu nucă sau rahat și 

tradiționalele lichi-uri.Ciorbele de fasole, pui, porc 

sau văcuță sunt mai dulci și sunt condimentate cu o plantă mai puțin cunoscută în restul țării, 

tarhonul.  

 De la bunica am învățat că pentru a începe masa nu există produse mai potrivite decât 

vestitele feluri de brânză preparate de ciobanii noștri: telemeaua, urda, brânza dulce sau cea 

frământată, cașul, cașcavalul și brânza de burduf. 

Brânza de Rășinari este unică datorită gustului deosebit pe care îl dă în primul rând 

compoziţia floristică a păşunilor şi microclimatul. Este vorba despre zona de munte, aer, modul 

de maturare al brânzei, apa care se folosește, chiar şi apa pe care o consumă animalul. De la 

mama am aflat că o altă trăsătură este modul de preparare, trebuie ţinut cont în primul rând de 

condiţiile de igienă de la care nu se poate face rabat, iar temperatura laptelui la închegare 

trebuie să fie în funcţie de preparatul care se dorește a fi obținut.  

Mezelurile din Mărginimea Sibiului sunt foarte aparte și ele datorită rețetelor de 

preparate moștenite de sute de ani, precum cartaboșul, cârnați, tobă, piftie, jumări, carne în 

untură din borcan, slănină ținută în sare și bine afumată cu lemn de fag care reprezintă un 

deliciu aparte, precum și drobul de miel cu busuioc și rozmarin sau pastramă de oaie. 

Continuînd documentarea pentru întocmirea planului meu de afaceri am aflat de 

conceptul de promovare a agroturismului și ecoturismului în zona rurală, numit ”brunch”. 

Această idee a pornit de la un neamț căsătorit cu o româncă și stabilit în zona Văii Hârtibaciului 

(județul Sibiu) și care a dorit să facă cunoscut atât familiilor de turiști români, cât și străini 

frumusețea locurilor, specialitățile gastronomice gătite de localnici și toate reunite într-un nou 

mod de a socializa. 

Așa am mai aflat că în județul Sibiu brunch-urile au loc cu precădere în zona Văii 
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Hârtibaciului, și au fost căutate modalități de promovare a Mărginimii Sibiului prin idei ca 

”picnicul în Cindrel”. Acesta presupune o drumeție sau o plimbare cu bicicleta pe vechile 

cărări ale ciobanilor, urmată de un picnic într-un loc cu o priveliște pitorească, unde oamenii pot 

sta nestingheriți de vorbă. 

Mi s-a părut o idee minunată, mai ales că stâna bunicului meu poate oferi toate aceste 

ingrediente pentru turiștii dornici să îmbine mișcarea în aer liber cu o masă tradițională a 

oierilor. Următorul pas a fost să caut asociațiile de ghizi montani și să încercăm să intrăm și noi 

cu stâna bunicului în acest program al Asociației Județene de Turism Sibiu. 

 

După ce am întocmit planul de afaceri și am stabilit cum se va numi pensiunea, aplicând 

tehnica brainstorming-ului membrilor familiei mele, am început împreună cu tatăl meu 

documentarea privind pașii pe care va trebui să-i urmăm pentru ca visul meu să se concretizeze 

într-o idee de afaceri profitabilă. Partea cea mai importantă a competențelor profesionale 

necesare le voi dobândi odată cu absolvirea liceului și apoi va avea loc perfecționarea carierei 

mele profesionale prin urmarea studiilor universitare, specializarea ”Economia comerțului, 

turismului și serviciilor” și a masteratului în domeniul ”Politici și strategii de marketing și 

management ale firmei”. Toate acestea doresc să le completez în paralel prin cursuri ale școlilor 

vocaționale.  

De la doamna dirigintă, am aflat că instruirea și pregătirea întreprinzătorilor din turism 

trebuie să se axeze pe modalitățile de dezvoltare a turismului în general: forme de cazare urbane 

și rurale, publicitate și promovare, programe și tehnici de elaborare a programelor turistice, 

reguli de comportament, alimentație și igienă alimentară, valorificarea artei populare și a 

tradițiilor locale, legislația în turism și în domeniul serviciilor. 

De aceea, în cadrul firmei de exercițiu F.E. Cibinium Travel S.R.L., în care activez 

începând cu acest an școlar ca manager general voi încerca să valorific cunoștințele și 

experiența dobândite până în prezent și să dovedim că suntem cea mai bună agenție de turism. 

Toate acestea mă motivează ca în următorii ani, împreună cu familia mea și alături de 

ceilalți consăteni, să aducem în prim plan ingredientele, tehnicile de producție și de conservare, 

instrumentarul, rețetele, amprentele gastronomice, obiceiurile de consum, tradițiile, 

ospitalitatea, credințele, comunitățile și poveștile locale turiștilor. 
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ALEGEREA CARIEREI PROFESIONALE 

 

Elev: Borghina Ioana Andreea 
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Colegiul Tehnic Cibinium Sibiu 

 
Cariera profesională este importantă pentru oricare dintre noi, indiferent de vârstă. 

Pentru a construi o carieră este necesar să începem cu primele noțiuni de 

conștientizare a mediului înconjurător, după care se sedimentează celelalte elemente ale 

cunoașterii. 

Traiectoria în carieră depinde atât de elemntele pe care individul le are la începutul 

carierei, de cele acumulate pe parcursul ei, dar şi de oportunităţi, de modul în care individul 

are obiective de carieră clare şi știe să  se  folosească  de  aceste  oprtunităţi  pentru  a  le  

atinge.  Decizia  de carieră reprezintă un proces de selecţie a unei alternative de carieră din 

variantele disponibile la un moment dat. Aceasta se referă pe de o parte la decizia ce trebuie 

luată şi pe de altă parte, la procesul decizional. 

Se consideră că în viața omului sunt două lucruri importante: cariera profesională și 

educația aleasă. Acestea au o importanță majoră, deoarece o alegere incorectă atrage după 

sine o continuitate greșită a vieții. 

Prin alegerea profesiei se poate determina caracterul și aspirațiile individului. Unele 

alegeri greșite pot schimba sau redirecționa drumul spre o carieră sau alta. Greşeala efectuată 

în copilărie îşi va lăsa amprenta la bătrâneţe. La baza formării carierei dorite se află corecti-

tudinea alegerii carierei profesionale. 

Căile profesionale sunt în strânsă legătură cu societatea economică; cererile tânărului 

cu cerinţele comunităţii, şcolarul actual cu cel al viitorului. Din aceste considerente, alegerea 

specialităţii a devenit o parte componentă a educaţiei. Educaţia şi-a asumat rolul de 

„curăţător” a impurităţilor şi a idealurilor greşite a tinerei generaţii. 

Procesul educativ este în permanenţă schimbare, în dependenţă de necesităţile sociale 

şi culturale şi a cerinţelor individului. Un sistem bine determinat în orientarea profesională, 

conduce tânăra generaţie la alegerea specialităţii. Procesul educativ dezvoltă la tineri capaci-

tăţi ca: autoevaluarea, activismul, decizionismul. 

Prin creşterea individului ca personalitate, sunt lămurite unele frământări referitoare la 

viaţă şi rosturile acesteia. 

În managementul resurselor umane, în sens tradițional, cariera profesională înseamnă 

o succesiune de etape în urma cărora individul ajunge într-o funcție importantă cu 

recunoaștere socială și bine plătită (carieră didactică, militară, medicală etc.). Luând în con-

siderare și aspectele psihosociale implicate în cariera profesională, din necesitatea de a 

acorda importanță și protecția persoanei, specialiștii străini din domeniul resurselor umane 

au ajuns la concluzia că acest concept are mai multe sensuri, care constituie de fapt 

modalități diferite de percepție individuală a carierei. Astfel, se delimitează mai multe 

"înțelesuri" ale carierei: avansare, profesie, succesiune, etc. 

Se face distincția între cariera obiectivă care include dezvoltarea personalului și im-

plică promovare, specializare, motivare, planificare a resurselor umane etc., și cariera 

subiectivă care are în vedere percepția de sine și rolul profesiei în viața fiecărei persoane. 

Nu ar trebui să existe această diferențiere decât din motive științifice și/sau pedagogice, 

deoarece realitatea nu face distincție între social și individual. Singura deosebire este aceea a 

perspectivei din care se abordează problematica: a persoanei sau a organizației. 

În prezent consilierea carierei/consilierea vocaţională/orientarea profesională prin ac-

tivităţile propuse, îi ajută pe beneficiari să conştientizeze propriile calificări şi resurse per-

sonale, să-şi dezvolte abilităţi de a lua decizii, de a face alegeri privind cariera în orice mo-

ment pe parcursul vieţii. Opţiunile personale trebuie să fie adecvate cerinţelor pieţei muncii 

(loc de întâlnire a cererii cu oferta de muncă), care evoluează în permanenţă. 
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Abilităţile şi atitudinile câştigate îi ajută pe participanţi să deţină controlul asupra 

propriei învăţări/cariere/vieţi, să înveţe mai bine, eficient şi conştient, să se conducă pe ei 

înşişi, să se integreze uşor în mediul lor. 

Cariera este acea activitate care oferă o sursă de venit dar şi diferite grade de satis-

facţie profesională. Experienţele individuale de muncă au o influenţă semnificativă asupra 

stării psihologice generale a individului. 

Cariera înseamnă conştientizarea traseului profesional, din trecut, prezent şi viitor, 

cu direcţii care au fost urmate sau abandonate. Se poate spune că o persoană poate “trăi” 

mai multe cariere de-a lungul unei vieţi. Cariera profesională reprezintă evoluţia profe-

sională a unei persoane pe parcursul întregii sale vieţi. În cadrul aceleiaşi profesii, în cari-

era unei persoane se pot înscrie specializări, perfecţionări sau promovări profesionale. 

Conform specialiștilor, cariera poate fi privită şi sub aspect economic, sociologic 

sau psihologic. 

Sub aspect economic, cariera constă într-o succesiune de poziţii profesionale ocu-

pate de o persoană, ca urmare a pregătirii şi meritelor sale profesionale. 

Sub aspect sociologic, reprezintă o succesiune de roluri jucate de o persoană, fie-

care dintre ele stând la baza celui ce urmează. 

Sub aspect psihologic, alegerea de roluri şi succesul în exercitarea lor depind de ap-

titudinile, interesele, valorile, trebuinţele, experienţa anterioară şi aspiraţiile persoanei în 

cauză. 

Familia este unul dintre cei mai importanţi factori în orientarea carierei. Familia 

este cea care optează pentru anumite şcoli, care îngrădesc   mai   mult   sau   mai   putin   

posibilităţile copiilor. Atitudinea, stilul educativ al părintilor influenţează încrederea în 

sine, direcţia şi măsura ambiţiilor, părinţii sunt cei care transmit aşteptările sociale 

adecvate poziţiei lor sociale. Statutul socio-economic joacă un rol important în opţiunea vo-

caţională a adolescentului, tânărului, chiar dacă se încearcă egalizarea şanselor. 

Posibilităţile de influenţă ale părinţilor sunt variate şi se pot concretiza în: discuţii 

pe tema alegerii carierei cu scopul de ale cunoaşte punctul de vedere, temerile, ezitările, suc-

cesele, oferirea de sugestii, dar fără impunerea punctului de vedere: discuţii cu profesorii, 

încurajări permanente, informarea în legătură cu ofertele de muncă, etc. 



37 

 

Şcoala este considerat un factor principal în orientarea carierei Sistemul de 

învătământ, prin structura lui (tipuri de şcoli, profile, nr. de locuri, etc.) determină cadrul 

în care se realizează orientarea profesională. Procesul instructiv-educativ poate avea o 

contribuție însemnată în egalizarea şanselor, dezvoltă diferitele aptitudini, stimulează 

interesul, furnizează o serie de informaţii despre profesiuni, etc. Totodată şcoala participă 

în mod direct la activitatea de orientare a carierei. 

Grupul de prieteni influenţează opţiunea vocaţională mai ales prin evaluarea diferite-

lor tipuri de profesiuni, respectiv a diferitelor imagini de viitor prin prisma normelor cul-

turale şi a sistemului de valori proprii tinerilor. 

Cererea pieţei forţei de muncă limitează şi direcţionează opţiunile vocaţionale ale tin-

erilor. Lipsa sau limitarea unor posibilităţi poate deveni o sursă de frustrare, poate genera 

decepţii. 

“Moda profesiunilor” şi prejudecăţile legate de unele profesiuni determină într-o anu-

mită măsură alegerea unei cariere. Aceste fenomene au efecte negative asupra procesului 

de orientare a carierei, distorsionând interesele şi optiunile tinerilor sau ale părinţilor. 

Mass-media are o pondere din ce în ce mai mare în informarea tinerilor privind di-

namica pieţei muncii, mobilitatea profesională, în promovarea unor modele de succes în 

carieră (site-uri specializate, anunţuri în ziare, târguri ale locurilor de muncă, emisiuni 

televizate). 

Aptitudinile speciale pot înlesni orientarea vocatională, dar identificarea şi evaluarea 

lor necesită o bună autocunoaştere şi informaţii suficiente despre lumea carierelor. Lipsa 

unor aptitudini speciale poate fi apreciată ca o contraindicaţie. Rolul aptitudinilor generale 

în orientarea profesională creşte datorită mobilităţii profesionale (sunt utile în mai multe 

domenii de activitate). 

Motivaţia este importantă, mai ales trebuinţele de stimă şi statut şi trebuinţele de 

autorealizare. Acestea motivează orientarea vocatională, precum şi interesul pentru cari-

erele care le pot satisface. La baza intereselor profesionale pot sta şi anumite impresii, ex-

perienţe personale. Idealurile şi conceptia despre lume şi viață influenţează şi ele opţiunea 

vocaţională a tânărului. 

Rezultatele şcolare pot fi criterii de selecţie pentru anumite forme de învăţământ, 

influenţând astfel opţiunea profesională. Acest factor are şi o influenţă indirectă asupra 

orientării vocaţionale, pentru că de multe ori elevul este apreciat şi apoi orientat doar pe 

baza acestor rezultate. 

Trăsăturile dominante de personalitate este un factor are un rol deosebit mai ales în 

realizarea identificării cu cariera aleasă, condiţie a succesului profesional. Sunt impor-

tante: tipul de temperament, independenţa, rezistenţa la eşec, spiritul de iniţiativă, spiritul 

de echipă, etc. 
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PROFESIA MEA DORITĂ 

 

Elev: Brumar Alexandra  

Profesor coordonator: Michnea Vasile 

Liceul Tehnologic Marmaţia 

Sighetu Marmaţiei 

 
Ceea ce îmi doresc eu este să devin scriitoare, nu pentru bani ci pentru că îmi face 

plăcere să scriu. Eu consider că atunci când ai pasiune oricât de grea ar fi meseria pe care o 

practici devine mai ușoară, de aceea eu mă gândesc să îmi fac o carieră din această pasiune a 

mea. 

În ceea ce privește ideile pentru a scrie la mine nu este deloc o problemă, ideile îmi vin 

repede iar atunci când vine vorba de personaje mă pun în situația lor și sentimentele transmise 

de mine către cititori sunt mult mai puternice. Atâta timp cât internetul ne permite să postăm, 

scrisul nu este o problemă în ziua de azi. Totul constă în modul în care „așezi” cuvintele pe 

paginăși de modul în care îți promovezi cartea virtuală sau compunerea/povestea. Cele mai 

multe cărți citite în ultimii ani sunt cărțile virtuale, am început și eu să scriu mai întâi pentru 

concursurile școlare, apoi mi-am publicat poveștile pe diferite site-uri cum ar fi: Wattpad. 

Următoarele mele obiective sunt promovarea poveștilor și următorul pas care pentru mine este 

foarte important este de a scrie o carte și de a o publica la o editură cunoscută, cum ar fi: 

Editura Libris, Editura Booklet, acestea sunt doar câteva exemple. 

Pentru mine să reușesc să îmi public viitoarele cărți la edituri la fel de cunoscute precum 

cele de mai sus ar fi un pas foarte important, odată publicate la edituri atât de cunoscute ar avea 

mult succes, foarte mulți cititori ar cumpăra cărțile. Încă un avantaj pe care l-aș avea dacă mi-aș 

publica cărțile la asemenea edituri ar fi acela de a beneficia traducerea cărților în alte limbi 

pentru a le vinde și în străinătate.Momentan încerc să mă perfecționez în gramatică și să încerc 

să îmi dezvolt ideile și modul în care acestea sunt transmise, acest pas este foarte important în 

carieră pentru un scriitor. Modul în care transmit ideile și sentimentele cititorilor face parte din 

evoluarea mea ca și scriitor și totodată este diferența pe care cititorii o remarcă de la un scriitor 

la altul. 

Ceea ce exprim prin cărțile sau lucrările pe care le scriu este ceea ce se află în mintea 

mea, totul face parte din lumea mea imaginară, ceea ce de cele mai multe ori atunci când îmi 

vine vreo ideea o notez imediat pentru a nu o uita, apoi o dezvolt și îmi creez întâmplările sau 

personajele pe care doresc să facă parte din creațiile mele. Artiștii adevărați scriu cel mai bine 

atunci când au parte de un sentiment profund, ceea ce am experimentat și eu, adevăratele opere 

ies atunci când îmi concentrez toată energia pe ceea ce vreau să scriu, apoi ideile vin una după 

alta precum un șir de litere neîntrerupte și mereu cu alte întâmplări. 

Voința este un alt pas important pentru un scriitor, atâta timp cât scriitorul are voință și 

are o motivație nu are cum să își blocheze ideile desigur că pentru a cunoaște mai multe stiluri 

de a putea scrie, scriitorul trebuie să citească foarte mult pentru a putea să-și dezvolte ideile și 

pentru a-și spori atenția pe ceea ce scrie, un scriitor bun mereu v-a încerca să nu repete greșelile 

de exprimare sau e gramatică precum o fac unii scriitori. 

Atâta timp cât o persoană își dedică timpul și are pasiune în ceea ce realizează nu poate 

să de-a greș. Pentru mine a scrie este ca și pentru alții un masaj de relaxare sau o plimbare cu 

bicicleta în aer liber. Orice rând sau cuvânt scris este o artă, fiecare cuvânt descrie un sentiment 

sau o stare pe care autorul dorește să o împărtășească cu ceilalți. De cele mai multe ori scriitorii 

se inspiră de la alți scriitori, spre exemplu Mihai Eminescu atunci când a scris „Luceafărul” s-a 

inspirat din basmul „ Fata din grădina de aur” scris de Richard Kunisch. Foarte mulți scriitori 

celebrii au ca sursă de inspirație alte opere ale altor mari scriitori. Scriitorii nu doar că se pot 
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inspira din operele altora dar pot să își perfecționeze și modul de a scrie și de a-și exprima 

sentimentele, de exemplu poeții de cele mai multe ori asociază sentimentele cu metafore sau 

simboluri care exprimă și alte sentimente asemănătoare celor exprimate. Pentru a devenii un 

scriitor nu iți trebuie decât o foaie și un pix pentru a-ți pune ideile pe foaie. „Când  întemeiezi 

biblioteci, pregătești hambare publice, strângi rezerve menite să preîntâmpine o iarnă a 

spiritului.”- Marguerite Yourcenar, acest citat spune tot, pentru unii a citii cât mai multe cărți 

este ceea ce le dă putere, precum spune Nicolae Iorga :” Scrie cu sufletul tău șireciteștecu 

sufletul altora.” , sunt de aceeași părere cu el, atâta timp cât scrii din suflet este o artă chiar și 

dintr-o simplă frază.Orice lucru făcut din inimă iese mai frumos decât dacă este scris doar 

pentru a fi scris sau pentru că așa ne cere cineva, acesta este un „ingredient secret” dacă aș 

putea spune așa. 

Marii clasici ai literaturii române au știut asta, ceea ce au simțit au scris, de aceea fiecare 

operă este unică și are ceva aparte. Nicio operă nu este asemănătoare, chiar dacă este scrisă de 

aceeași autor. Fiecare moment este prețios și dacă aș scrie în fiecare moment nimic nu ar fi la 

fel, chiar șiun simplu cuvânt ar schimba sentimentele și sau ideile pe care aș dori sa le transmit. 

Adevărații scriitori știu că cu cât exersează mai mult prin a scrie mai multe cărți sau povești cu 

atât modul de exprimare devine pentru ei mult mai ușorși ideile sunt într-o continuă schimbare, 

de aceea este foarte important pentru un scriitor ca înainte de a publica ceea ce a scris să 

recitească de câteva ori ceea ce a scris deoarece pe parcurs poate avea noi idei sau sugestii de la 

cei din jur. Spre exemplu Marin Preda a scris primul volum din „Moromeții” când era la 

începutul carierei iar cel de al II-lea roman a fost scris după 20 de ani de la publicarea primului 

volum, se observă o diferență între modul de scriere a autorului și profunzimea sentimentelor, 

în cel de al II-lea roman ideile și evenimentele sunt total neașteptate. Doar prin multă muncă și 

străduință se poate ajunge la o asemenea perfecțiune și bineînțeles pasiunea este cheia ce 

deschide poarta către străduință. 

De aceea am ales această meserie, chiar dacă știu că pentru a deveni o scriitoare 

faimoasă trebuie multă muncă și pe lângă asta trebuie să citesc diverse cărți pentru a îmi 

îmbogății cunoștințeleși pentru a-mi exprima sentimentele și stările pe care vreau să le transmit 

cât mai explicit, pe înțelesul tuturor chiar dacă, poate că nu se înțelege de la prima citire potrivit 

contextului. În ciuda a ceea ce urmează sunt mereu pregătită de noi provocări, iar drumul acesta 

este plin de provocări la orice pas. La început este greu dar sunt foarte sigură că prin voință 

totul este posibil, pentru a ajunge acolo trebuie doar să încep să scriu cât mai mult, odată ce am 

început pot spune deja că sunt pe la jumătatea drumului, primul pas este să începi ceva apoi mai 

urmează să termini ceea ce ai început deja. Nimic nu este prea greu sau imposibil, cel puțin așa 

gândesc eu, dacă nu îmi iese ceva din prima încerc până reușesc deoarece dacă renunț este ca și 

cum am încercat degeaba sau ca și cum nu aș fi încercat deloc. 

Pentru mine acestă meserie este una ușoară chiar dacă mulți spun că nu este așa simplu, 

tocmai aici greșesc, nu poți spune că ceva este greu sau dificil dacă nici măcar nu ai încercat sau 

dacă ai renunțat la primul eșec. Bineînțeles că aici depinde și de personalitatea omului, fiecare 

reacționează în felul sau la eșec sau la succes, dar după părerea mea un scriitor trebuie să fie 

conștient că este foarte greu până ajungi acolo unde își dorește de aceea trebuie să aibă răbdare 

și mereu o gândire pozitivă, nu degeaba se spune că o gândire pozitivă atrage lucruri pozitive. 
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PROMOVAREA  CREATIVĂ A FIRMEI 

 

Elev: Criste Eliza 

Profesor coordonator: Pop Alina Natalia 

Colegiul Economic Baia Mare 

 
Un produs sau serviciu de calitate nu se vinde singur. Pentru ca acesta să poată fi valorificat, 

beneficiile lui trebuie să fie comunicate clar potenţialilor consumatori. 

           Firma de exerciţiu reprezintă o metodă de predare inovatoare, orientată spre practică – 

modelul unei întreprinderi în care activităţile derulate de o firmă reală devin transparente pentru 

procesul de învăţare. În această lume de afaceri simulată, cu parteneri naţionali şi internaţionali 

reali, se promovează calificări cheie precum lucrul în echipă, motivaţia de a lucra, flexibilitatea şi 

rezistenţa la stres, dorinţa de a lua decizii, competenţe privind rezolvarea conflictelor şi mai ales 

sensibilitatea interculturală.Una din competenteţe pe care elevii le dezvoltă în cadrul activităţilor la 

fima de exerciţiu se referă la promovarea firmei de exerciţiu de către compartimentul de marketing 

prevăzut în organigrama firmei de exerciţiu.Angajaţii acestui compartiment desfăşoară multiple 

activităţi care au ca scop creşterea notorietăţii firmei de exerciţiu, atragerea şi fidelizarea clienţilor, 

creşterea vânzărilor, creşterea profitului.Atribuţiile care revin angajaţilor din compartimentul de 

marketing sunt:stabilirea obiectivelor şi a planului de marketing,studiul pieţei interne şi externe, 

virtuale şi reale, solicitatea cataloagelor de la firma partenere, elaborarea strategiilor de preţ, 

elaborarea strategiilor de distribuţie,promovarea firmei de exerciţiu prin intermediul paginii Web şi 

a paginilor de socializare  crearea de materiale de promovare 

Promovarea reprezintă acea parte a procesului de comunicaţie al firmei prin care aceasta, 

folosind un ansamblu de metode şi tehnici specifice (concretizate în activităţi promoţionale), 

încearcă să influenţeze comportamentul clienţilor săi actuali şi potenţiali în vederea obţinerii unor 

rezultate cât mai bune (profituri cat mai substantiale) pe o perioadă cât mai lungă de timp..Rolul 

promovarii rezida in continutul complex al conceptului de promovare, ce releva faptul ca scopul 

general este influentarea comportamentului oamenilor, in asa fel incat, sa sporeasca volumul 

vanzarilor bunurilor respectivului producator. De aceea, promovarea îndeplineste o serie de functii 

economico-sociale, ce evidentiază utilitatea sa, cum ar fi: furnizarea de informaţii atât 

cumpărătorului căt si vanzatorului; stimularea cererii este scopul direct si imediat;reamintirea 

avantajelor produselor pentru a ramane consumatori fideli;formarea unei imagini; 

Pe baza acestei largi palete de functii ce le poate indeplini activitatea promotionala, fiecare 

intreprindere producatoare isi stabileste obiective pe termen scurt, dar si mai lung, obiective 

generale dar si specifice, obiective fata de vanzatori, distribuitori si consumatori. 

Orice firmă de exerciţiu– indiferent de domeniul în care îşi desfasoară activitatea – este 

angajată într-un proces de comunicare promotională. Prin intermediul acesteia, firma de exerciţiu 

are posibilitatea de a interacţiona atât cu consumatorii şi distribuitorii produselor şi serviciilor sale, 

cât şi cu alte categorii ale publicului; în acelaşi timp, există canale de comunicaţie deschise între 

distribuitorii de bunuri si servicii şi consumatorii acestora, sau numai între consumatori. Astfel, 

fiecare dintre aceste categorii de participanţi la relatiile de schimb actionează, pe de o parte, ca o 

sursă de informatii, iar – pe de alta parte – ca un receptor al acestora.  

           Comunicarea permanenta între ofertanţii si consumatorii de bunuri si servicii reprezintă o 

necesitate, în conditiile în care aceştia sunt – de regulă – despărţiti din punct de vedere spaţial şi 

temporal. Comunicarea este privită ca o necesitate, deoarece o informare corectă şi promptă 

stimulează cererea, o orientează către anumite produse şi servicii şi influentează consumul raţional, 

provoacă modificări în mentalităţile şi atitudinile posibililor cumpărători, ceea ce se va reflecta în 

creşterea volumului de servicii turistice vândute şi pe această bază a profitului.  

Prima condiţie ca un produs să fie vândut este ca oamenii să îl cunoască, acest lucru se 

poate  obţine astăzi  cel mai bine  prin publicitate. Includerea, ca o dimensiune aparte, a politicii de 

promovare în mixul de marketing se justifică prin rolul important şi decisiv pe care acţiunile pro-

moţionale  le  au  în  procesul  de  vânzare a  produselor, respectiv, impactul  costurilor  pe  care  le  
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comportă aceste acţiuni. În condiţiile concurenţei tot mai accentuate manifestată pe toate 

pieţe ,absenţa sau lipsa acţiunilor şi a politicilor de promovare conduce la apariţia unor riscuri şi 

dificultăţi în asigurarea unei vânzări eficiente şi eficace de produse/servicii. 

           Din punct de vedere conceptual, prin promovare se înţelege ansamblul activităţilor şi proce-

selor menite a face un produs/serviciu cunoscut, cu scopul de a impulsiona pătrunderea lui pe piaţă, 

respectiv a stimula vânzările.  Printre cele mai importante obiective ale  strategiei promoţionale, se 

numără: creşterea vânzărilor, menţinerea sau îmbunătăţirea segmentului de piaţă, crearea sau îmbu-

nătăţirea recunoaşterii, acceptării sau menţinerii mărcii, crearea unui climat favorabil pentru vân-

zările viitoare, informarea şi educarea pieţii, crearea unei diferenţe competitive,  îmbunătăţirea efi-

cienţei promoţionale. 

            În funcţie de modul în care se pune accentul pe un obiectiv, se poate alcătui un mix promo-

ţional.Exista mai multe metode si canale prin care se  pot promova produsele / serviciile si marca, 

alegerea combinatiei proprii depinzand de segmentele-tinta, de specificul ofertei/ activitatii si de 

buget. Chiar dacă, în practică apar o multitudine de variante de mix promoţional, în realitate, totali-

tatea metodelor şi tehnicilor de promovare se grupează în patru categorii: publicitate, promovarea 

vânzărilor, relaţiile publice şi vânzarea personală. Primele  trei forme enunţate sunt considerate in-

strumente ale promovării de masă, prin care potenţialii cumpărători sunt informaţi cu privire la 

avantajele oferite de produsul respectiv. De asemenea, ele sunt incluse în categoria mijloacelor de 

comunicaţie, sau canalelor de comunicaţie care permit unei surse transmiterea unui mesaj la desti-

natarul precizat.Fără nici o urmă de îndoială, publicitatea este cea mai cunoscută şi efectiv utilizată 

formă de promovare şi de aceea îi vom acorda o atenţie sporită într-un capitol separat, rămânând să 

ne ocupăm mai jos de celelalte trei componente ale mixului promoţional. 

                 Reclamele: se includ aici reclamele prin mass-media ( radio, ziare si reviste ale şcolii, 

internet media), reclamele plasate în cluburi/ restaurante/ pe/in mijloace de transport, flyer-e in lo-

catiile proprii/impartite in zone cu trafic intens.Metoda invaziva si agresiva, mai ales in formele ei 

traditionale, reclama clasica tinde sa piarda teren in favoarea noilor mijloace de promovare. Cauza 

principală a fenomenului este însăşi cantitatea enormă - cu mult peste ceea ce se  poate capta - de 

informatie tip reclamă. Reclama radio-TV mai are şi dezavantajul costului ridicat. Reclamele în re-

viste/ ziare tipărite se potrivesc îndeosebi acelor produse de masă, cu preţ redus şi/ sau care ţintesc 

spre consumatorii tradiţionalişti, de vârsta medie sau înaintată. 

            Reclama pe internet are mai multe avantaje în cazul unei strategii de promovare: 
posibilitatea unei targetări optime, însemnand un impact ridicat raportat la numarul de vizitatori; 

cost redus; flexibilitate nelimitată în privinţa modului de abordare. Se pretează produselor/ ser-

viciilor de valoare mai mare care se adresează clienţilor tineri şi, în general, celor deschişi spre nou.  

Flyer-ele sunt o alegere buna pentru servicii şi produse de valoare mare, sau în cazul lansării 

unei afaceri (deschiderea unei săli de fitness, unui restaurant, promovarea unei firme de catering 

etc.).Corect plasate, sunt un mijloc de promovare foarte  eficient. 

             Relatiile publice (PR): se referă la comunicatele de presă, organizarea de/ participarea la 

evenimente, comunicări pe internet, acţiuni de sponsorizare etc. O activitate de PR eficientă con-

tribuie la creşterea durabilă a vânzărilor şi, cel mai important, este o condiţie fundamentală a con-

struirii şi în primul rand a menţinetii unui brand de succes. Activitatea de PR nu se limitează doar la 

promovarea produselor şi imaginii firmei, ci are şi misiunea de a atenua efectele publicităţii sau 

zvonurilor negative. Rolul PR-ului în cadrul strategiei de promovare este în crestere şi, pentru 

brand-urile mari, el este cel puţin la fel de important ca şi reclama. 
              Vânzarile promoţionale în cadrul unei strategii de marketing-   poate fi, la fel de bine, 

considerată şi o strategie de preţ (din punct de vedere al mesajului, constituie o strategie de promo-

vare). Merită folosite atunci când se doreşte şi se poate astfel obţine o creştere rapidă a vânzărilor, 

sau când lansăm un produs/ serviciu nou.  

              Promovarea şi vânzarea door to door: potrivită în cazul unor produse mai puţin cunos-

cute/ de nişa şi de valoare medie.Pentru a fi rentabilă financiar, este indicat să se apeleze la colabo-

ratori (care insa trebuie sa cunoasca foarte bine produsul). Aceştia vor fi plătiţţ pe principiul pro-

centului din vânzări. 

          Campaniile  de emailing: sunt o metodă ieftină, dar foarte eficientă de promovare şi vânzare 
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 deoarece aceste campanii pot fi făcute targetat şi personalizat, având o putere mare de convingere. 

Email-urile de vânzare se trimit  doar clienţilor care şi-au dat acceptul să primească de la firmă ase-

menea mesaje de promovare (dezavantajul major al acestui mijloc de promovare este adresarea 

doar catre clienţii existenţi). 

            Blogurile şi newsletter-ele electronice ocupă un loc important în cadrul unei strategii 

de promovare a firmei de exerciţiu: ofera avantajele unei informaţii detaliate, mereu actualizate, 

şi ale unui impact emotional puternic (în special prin stilul informal, cald ce poate fi susţinut/ abor

dat şi prin mărturiile clienţilor mulţumiţi). Aceste instrumente au capacitatea de a fideliza clienţii şi 

de a creşte valoarea medie a vânzărilor per client. Blogul, în plus, este şi un excelent mijloc de a 

aduce clienţi noi. 

            Direct mailing-ul (DM) în cadrul strategiei de promovare: este potrivit în special dacă 

firma furnizează servicii, atunci când lansează un nou serviciu. Presupune costuri mult mai ridicate 

faţa de emailing. Pentru serviciile cu abonament lunar, o variantă mai puţin costisitoare, dar deseori 

şi cu impact mai redus, o constituie bill insert-urile (flyer-ul promo este introdus în plicul de factură 

sau informaţia este tipărită direct pe spatele facturii).             

Inscripţionări pe diferite produse (carti de vizita, pixuri,agende, documente)  este un 

mijloc oarecum neglijat, dar care contribuie şi el la conştientizarea mărcii (brand awareness). 

            Dificultatea majoră în activitatea de promovare a produsului/ serviciului este evaluarea 

rentabilităţii financiare a promovării. Pentru o măsurare exactă (care în multe cazuri este imposi-

bilă  exceptie făcând door to door-ul,emailing-ul, newsletter-ele electronice şi uneori reclama pe 

internet  adică acţiunile pentru care se poate identifica exact valoarea vânzărilor) ar trebui sa se stie, 

concret, profitul: [numar de produse vandute prin actiunea/ in situatia desfasurarii actiunii de pro-

movare  numar de produse care s-ar fi vandut daca actiunea nu ar fi existat] * profit unitar al pro-

dusului costuri totale ale promovarii. (Evident, pentru ca aceasta relaţie să aibă sens, la calculul 

profitului unitar nu se scade şi costul unitar al promovarii).Înainte de a  decide startul unei acţiuni 

de promovare a produsului/ serviciului, este bine să se  încerce a se estima rezultatul ei.  

            Manifestările promoţionale includ participarea la manifestări cu caracter  expoziţional 

precum şi sponsorizarea. Aceste tehnici de promovare încalcă linia distinctă dintre publicitate, pro-

movarea vânzărilor şi relaţiile publice.Mai ales sponsorizarea fiind tehnica folosita in întreaga lume 

pentru promovarea imaginii firmei, dar pentru aceasta este necesar ca publicul să fie informat. 

Participarea la manifestări cu caracter expoziţional se realizează prin organizarea de 

standuri proprii la târguri, expoziţii şi saloane, organizarea unor expoziţii itinerante, prezenţe la 

“zile tehnice”. Manifestările expoziţionale şi-au adăugat în timp, pe lângă funcţia comercială ini-

ţială, pe cea de comunicaţie, de dialog între agenţii pieţei. Prezenţa la o astfel de manifestare oferă 

posibilitatea punerii în mişcare a unor variate acţiuni promoţionale, între care, distribuirea de 

prospecte şi pliante, organizarea de demonstraţii, conferinţe.  

Pe planul rezultatelor economice, participarea la manifestări expoziţionale, se apreciază prin 

prisma contractelor încheiate, a volumului de comenzi înregistrate, a clienţilor noi contactaţi, în 

vânzarea unor produse şi servicii pentru prima dată, în obţinerea unor preţuri mai bune. 

Expoziţiile oferă oportunitatea de extindere a serviciilor oferite către clienţii existenţi cât şi 

spre noi clienţi. Târgurile şi expoziţiile reprezintă opoturnităti majore de promovare a unei 

firme.Ele reprezintă instrumente de marketing deosebit de puternice în dezvoltarea afacerilor.   

Aceste instrumente de marketing pot fi folosite atât de firmele care se adreseaza consumatorilor 

virtuali, cât - mai ales- de firmelor care  acţionează pe piaţa  reală-business to business.  

Fără nici o înoială activitatea de promovare a firmei este una dintre cele mai stimulative ac-

tivităţi care se desfăşoară în cadrul firmei de exerciţiu deoarece  dezvoltă creativitatea elevilor, 

munca în echipă, igeniozitatea, joaca ceea ce face ca această latură a activităţii să fie întotdeauna 

plăcute, attractive şi  spectaculoase.  
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BENEFICIILE MELE ȘI ALE AGENTULUI ECONOMIC  

CU CARE AM COLABORAT LA FIRMA DE EXERCIȚIU  

 

Elev: Moșica Oxana 

Profesor coordonator: Chindriș Ileana 

Liceul Tehnologic Marmaţia 

Sighetu Marmaţiei 

 
Firma de execiţiu este un concept didactic, bazat pe învăţarea prin practică, un model de 

simulare a proceselor interne desfăşurate într-o firma reală şi a relatiilor sale cu alte firme şi 

instituţii.  Aceasta reprezintă o metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului 

antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o 

abordare a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii pentru probarea şi aprofundarea 

practică a competenţelor dobândite de cursanți în pregătirea profesională. 

Implementarea conceptului de firmă de exrcițiu îşi propune crearea tipului de înteprin-

zător dinamic, capabil să dezvolte un nou proces de producţie, să aducă pe piaţă un nou produs 

sau serviciu sau să descopere o nouă cale de distribuţie.  

Metoda de învăţare „firma de exerciţiu” asigură oportunitatea, pentru agenţii economici/

instituţiile partenere, de a se implica direct în formarea viitorilor angajaţi, pentru dezvoltarea 

competenţelor cerute pe piaţa muncii. 

Eu ca elev, ma dezvolt personal şi profesional implicându-mă direct în procesul de învă-

ţare. În cadrul firmei de exerciţiu exersăm şi dobândim, pe de o parte, competenţe cheie 

(abilităţi antreprenoriale, deprinderi de lucru în echipă, capacitatea de conducere, autonomie de 

lucru, luarea de decizii şi asumarea răspunderii, culegerea şi prelucrarea independentă a infor-

maţiilor, gândirea creativă, aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice, rezolvare de situaţii 

tip problemă, organizarea locului de muncă), iar pe de altă parte, competenţe specializate ce 

presupun organizarea şi conducerea activităţii firmelor, fundamentarea de strategii, elaborarea 

ofertelor de produse şi servicii, ţinerea evidenţei contabile, efectuarea analizei eficienţei 

economico-financiare a firmei.  

Târgurile firmelor de exerciţiu ne oferă posibilitatea aplicării competenţelor antrepreno-

riale în condiţii de competiţie şi de recunoaştere a valorii adăugate a metodei “FIRMA DE EX-

ERCIŢIU”  în cadrul sistemului de educaţie şi formare profesională. 

 Companiile care oferă sprijin firmelor de exerciţiu din unităţile de învăţământ se bucură 

de anumite câştiguri. În primul rând, în momentul în care doresc să angajeze o persoană tânăra 

care nu a mai lucrat într-o organizaţie reală, angajatorul va beneficia de toate competenţele şi 

abilităţile pe care persoana respectivă le-a dobândit în urma practicii la firma de exerciţiu si a 

colaborarii cu un agent economic. Va economisi timp şi bani deoarece nu vor mai fi necesare 

atât de multe şedinţe de training, viitorul angajat va fi obişnuit cu activităţile din cadrul unei 

companii şi cu sarcinile pe care trebuie să le realizeze. Nouă ne va fi mult mai uşor să aducem 

performanţă la locul de muncă deoarece cunoaştem deja o bună parte a legislaţiei, a ierarhiilor 

şi a traseului anumitor documente. Companiile cer peste tot, indiferent de domeniu, un minim 

de experienţă în momentul în care caută o persoană pentru angajare. 

BENEFICIILE AGENTULUI ECONOMIC :  

 rezultatele muncii directe a elevilor (angajatorii pot călăuzi elevul şi exploata resursele 

acestora);  

 spiritul inovativ al elevilor şi aplicarea cunoştinţelor teoretice avansate ale acestora în 

practică; 

 lărgirea bazei de selectare pentru posturile vacante cu candidaţii care au efectuat 
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 reducerea timpului de integrare a noilor angajaţi când aceştia provin din loturile de elevi 

care au efectuat o practică economică;  

 costuri de recrutare reduse în condiţii de abilităţi, ale viitorilor angajaţi, cunoscute prin 

gestionarea informaţiilor despre practicanţi; 

 creşterea brandului de angajator: împărtăşirea experienţei elevilor practicanţi și 

recunoaşterea externă a firmei care a găzduit stagiul de practică; 

În opinia  noastră  ’’FIRMA DE EXERCIŢIU’’  s-a dovedit  a fi un privilegiu pentru 

noi datorită beneficiilor pe care aceasta le-a adus atât pe plan personal cât şi în carieră. De-

prinderile pe care le dobândim pe parcursul activităţilor firmei de exerciţiu ne vor fi utile pe 

viitor având în vedere faptul că în zilele noastre găsirea unui loc de muncă bine plătit este des-

tul de dificil. Prin crearea acestor instituţii virtuale coordonate de elevi, s-a urmărit dezvoltarea 

unor aptitudini şi competenţe atât în domeniul antreprenorial cât şi în alte domenii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           De asemenea, în cadrul firmei de exerciţiu ne-am responsabilizat cu toţii, am învăţat să 

colaborăm, să fim serioşi, să dăm tot ce avem mai bun din noi, dacă ne dorim succesul firmei;  

am învăţat că trebuie să ne exprimăm opinia în cadrul unor probleme pentru rezolvarea lor şi  

că nu trebuie să  renunţăm la acele idei care ori nu se pot pune în practică ori nu vor aduce 

benefici.  Un alt domeniu în care activitatea  firmei de exerciţiu ne dezvoltă este creativitatea 

întrucât pentru realizarea diferitelor materiale necesare la publicitatea firmei este nevoie să  fim 

creativi. Firma de exerciţiu ne ajută să ne dezvoltăm abilităţile de lucru în echipă, capacitatea 

de a rezista împotriva presiunii şi a stresului, ne oferă şansa de a învaţa modul în care se con-

duce o afacere si cum vom reuşi să depsim problemele ce se pot ivi într-o firmă.  

           În concluzie prin simularea firmelor, un tânăr se poate dezvolta în dinerse domenii în 

care n-ar fi crezut niciodată că se poate descurca. Consider că această firmă de exerciţiu este 

foarte folositoare nu numai pentru cei interesaţi mai departe de acest domeniu, ci pentru toţi cei 

care vor să-şi obţină cu succes jobul dorit. 
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AVANTAJELE MELE, ÎN CARIERA VIITOARE, OBȚINUTE PRIN  

ACTIVITATEA LA FIRMA DE EXERCIȚIU  

 

Elev: Hotea Lucica 

Profesor coordonator: Borodi Monica 

Liceul Tehnologic Marmaţia 

Sighetu Marmaţiei 

 
În firma de exercitiu sunt identificate avantajele activitaţii practice şi actorii care se im-

plică în desfășurarea ei. De asemenea, se prezintă activitatea zilnică şi evenimentele speciale 

din firma de exerciţiu, resursele materiale şi colaborarea interdisciplinară presupusă de activi-

tatea ei. Exemple de bună practică oferă modele de activităţi foarte utile pentru familiarizarea 

noastră, a elevilor cu conceptul de firmă de exerciţiu. 

Firma de exercițiu este potrivită pentru dobândirea, verificarea și aprofundarea 

cunoștințelor comerciale, formarea abilităților, a capacităților personale și a modului de com-

portament în toate domeniile din structurile întreprinderii. 

FE e o adevărată provocare pentru noi, care ne-am însuşit abilităţile practice, pentru a putea 

deschide după absolvire o afacere adevărată. 

Firma de exerciţiu este copia fidelă a unei firme reale, în cadrul căreia noi elevii, îndru-

maţi de profesorul coordonator, desfăşurăm şi exerăm activităţi executate de o unitate 

economică, creând produse, servicii virtuale, concurand cu colegii din alte firme pentru a satis-

face clientul la un nivel cat mai înalt posibil. 

Pregătirea pentru târg este o nouă provocare pentru noi. Putem conduce în mod real negocieri, 

învățăm să facem noi afaceri și să ne dezvoltăm încrederea în forțele proprii. 

Firma de exercițiu ne învață să ne exprimăm propriile păreri, idei, imaginatii dar și să 

ascultăm părerea celorlalți (a colegilor de echipă, a clienților actuali și potențiali ), să punem 

întrebări, să venim cu soluții,  să criticăm, să colaborăm și să fim competitivi. 

Obiectivele generale a învăţării prin “firma de exerciţiu” sunt reprezentate în 

schema următoare: 
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Un aspect important al firmei de exercițiu este faptul că ne permite să punem în aplicare 

noțiunile teoretice pe care le-am învățat la clasă, dar și obișnuirea cu asumarea responsabilității 

pentru acțiunile sau deciziile pe care le luăm în legatura cu firma de exercițiu. Cu toate acestea, 

obținem abilități profesionale, o flexibilitate necesară pe piața muncii și putem descoperi o af-

initate față de un anumit loc de muncă. 

Pe parcursul acestui demers, am învățat să ne dezvoltăm capacitatea de a lucra în 

echipă, puterea de inițiativă, încrederea în propriile capacități, gustul de a descoperi și metode 

de muncă intelectuală care ne vor fi utile pe tot parcursul activităților școlare si profesionale 

viitoare. 
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Secţiunea II  
 

 

 
 

Subsecţiunea  

 

 

- simpozion elevi - 
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THE BRIGHTNESS OF FUTURE  

 

Elev: Iurcuț Cătălin Florin 

Profesor coordonator: Mintău Claudia Monica 

Liceul Tehnologic Marmaţia 

Sighetu Marmaţiei 
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OAMENI DE SUCCES  

 

Elev: Sitar Cristina Marinela  

Profesor coordonator: Rus Alexandrina Corina   

Colegiul Naţional “Petru Rareş”, Beclean  
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ÎNDRĂZNESC SĂ VISEZ  

 

Elev: Lazăr Ștefania  

Profesor coordonator: Rus Alexandrina Corina   

Colegiul Naţional “Petru Rareş”, Beclean  
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VIITORUL MEU 

 

Elev: Maricel Denis  

Profesor coordonator: Herbil Marian 

Liceul Pedagogic ”Taras Șevcenko” 

Sighetu Marmației 
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CARIERA MEA DE VIS 

 

Elev: Balas Karina 

Profesor coordonator: Michnea Vasile 

Liceul Tehnologic Marmaţia 

Sighetu Marmaţiei 
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CARIERA MEA  

 

Elev: Moldovan Dora Iulia 

Profesor coordonator: Michnea Vasile 

Liceul Tehnologic Marmaţia 
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Macheta - F.E. Cargovil SRL  

 

Elev: Călinescu Roxana Elena 

Profesor coordonator: Ionescu Maria 

Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea 


