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Titlu proiect: „Dezvoltare profesională asistată prin activități inovative de consiliere și practică’’ 

Cod contract: POSDRU/161/2.1/G/137245 

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Mehedinţi 

 

 

ANUNȚ SELECȚIE FIRME MAMĂ PENTRU FIRMELE DE EXERCIȚIU 

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți în calitate de Beneficiar și Colegiul Naţional „Gheorghe Ţiţeica” în calitate de 
Partener de proiect anunță debutul procesului de selecție firme mamă pentru realizarea activității 5. Activitate 
inovativă - firma de exercițiu din cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/137245 – „Dezvoltare profesională asistată 
prin activități inovative de consiliere și practică’’. Activitatea se va desfășura în cadrul legal descris mai jos cu elevii 
din grupul țintă din clasele a XI a, anul școlar 2014–2015, înmatriculați la instituția parteneră în proiect. 
Cadrul legal de desfășurare a activităților: 

 Proiectul POSDRU/161/2.1/G/137245 aprobat de OI CNDIPT conform contract nr. 5136/24.04.2014; 

 Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările de rigoare. 
Descriere concept: 
Firma de exercițiu (FE) este o metodă interactivă de învățare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial prin: 

 familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme reale; 

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

 dezvoltarea de competenţe necesare unui întreprinzător pe o piață aflată într-o continuă schimbare: gândire 
critică, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucrul în echipă, iniţiativă, autoorganizare şi autoevaluare. 

Obligațiile și responsabilitățile agentului economic ce urmează a fi selectat ca și firmă mamă: 

 asigură desfășurarea activităților din FE în condițiile stabilite de Protocolul încheiat cu beneficiarul și 
partenerul de proiect; 

 asigură tutorii care facilitează activitatea elevilor angajați în FE în incinta firmei mamă; 

 realizează instructajul privind PSI și PSM la sediul firmei mamă; 

 asigură accesul coordonatorilor FE și altor membrii din proiect la sediul firmei mamă pentru vizite de 
documentare, vizite stabilite de comun acord; 

 asigură documentarea elevilor, pentru familiarizarea cu procesele și activitățile desfășurate în cadrul unei 
firme reale; 

 asigură participarea elevilor la diverse acțiuni inițiate de „firma mamă”; 

 asigură realizarea unor „lecții vizită” cu tematică specifică activității FE; 

 asigură consultanță pentru FE pe diferite tematici, pentru desfășurarea activității FE; 

 sprijină promovarea în cadrul învățământului preuniversitar a ofertei educaționale a unității de învățământ. 
Criterii de selecție: 

 Sediul în orașul Drobeta Turnu Severin sau adiacent (max. 50 Km); 

 Activitatea agentului economic să fie reprezentativă la nivel de comunitate și să permită dezvoltarea 
competențelor antreprenoriale ale elevilor angajați în FE; 

 Asigurarea celor mai bune condiții de implementare a metodei inovative „firma de exercițiu” ca oglindă a 
„firmei mamă” din piața reală, conform uzanțelor comerciale din mediul real de afaceri; 

 Experiența în derularea de parteneriate cu unitățile educaționale constituie un avantaj. 
Dosarul de candidatură se va depune la Colegiul Naţional „Gheorghe Ţiţeica” și va cuprinde: 

 Scrisoare de intenție din partea agentului economic, din care să reiasă interesul acestuia de a fi firmă mamă 
pentru una dintre cele 4 firme de exercițiu care se vor constitui în proiect, cf. anexei 2 de mai jos. 

 Portofoliu sumar al organizației din care să reiasă că îndeplinește condițiile de selecție enumerate mai sus, cf. 
anexei 1 de mai jos.  

 

Depunerea dosarelor de către agenții economici se va face în perioada: 15-20 septembrie 2014.  
 

În vederea desfășurării activității A5, agentul economic selectat va semna un Protocol de colaborare cu Inspectoratul 
Școlar Județean Mehedinți și Colegiul Naţional „Gheorghe Ţiţeica. 
 

Pentru detalii: 
Colegiul Naţional „Gheorghe Ţiţeica”  
Telefon:0252/320461 / fax: 0252/331733  Persoană de contact: Mihaela Ștefan 

 E-mail: lictiteica@yahoo.com 



 
 

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

 

2/2 
 

 
Anexa 1: 

 
Conținut dosar de participare: 

 

 Scrisoare de intenție. 

 Dovada sediului în Drobeta Turnu Severin / adiacent (max. 50Km). 

 Expertiză și experiență în activitatea economică desfășurată (vechime pe piața de profil, portofoliul de clienți, 
renume pe piața de profil, etc.). 

 Motivația implicării în parteneriat. 

 Parteneriate derulate cu unitățile de învățământ. 
 
 
 
Anexa 2 

Scrisoare de intenție 
 
 
Subsemnatul/a_________________________________________________________________, 

reprezentant legal al societății comerciale_____________________________________ cu sediul 
în________________________________________________str._______________________________nr.________
_tel. fix__________________________________tel mobil_________________________ 
e-mail____________________________fax_________________________, prin prezenta ȋmi exprim dorinţa de a 

participa ȋn cadrul proiectului  POSDRU/161/2.1/G/137245 – „Dezvoltare profesională asistată prin activități inovative 

de consiliere și practică’’, al cărui beneficiar este Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți, ca și firmă mamă pentru 

una din firmele de exercițiu care se va constitui în cadrul activității A5. 

        
Având în vedere expertiza și experiența profesională a societății comerciale pe care o conduc  în 

domeniul______________________________________________________________________________________
___________________________prin participarea ȋn cadrul acestui proiect doresc să aduc un plus de valoare 
activității desfășurate prin metoda inovativă – firma de exercițiu. 

 
Consider că logistica și resursele umane din societatea comercială pe care o conduc pot asigura trecerea de la 
activitatea simulată în laboratorul firmelor de exercițiu la viața reală a mediului de afaceri. 
  
De asemenea, declar pe propria răspundere că am luat act de condiţiile de candidatură şi de obligațiile și 
responsabilitățile ce îmi revin în eventualitatea selectării ca firmă mamă pentru una din firmele de exercițiu constituită 
în cadrul proiectului și mă angajez să respect în totalitate Protocolul de colaborare care se va încheia între parteneri. 
 
 
Vă mulţumesc,  
 
 
(numele si semnătura reprezentantului legal al societății comerciale 
_______________________________________________________ 
Data: 
 
________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


