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călătoresc și cunosc Europa prin "DiscoverEU"
Premiul CESE pentru societatea civilă 2018 
Consolidarea Corpului European de Solidaritate: prima cerere de finan
șteptată în cursul acestui an 

Europa ta, drepturile tale, la Colegiul CF "Unirea" Pașcani
, târgul de firme de exercițiu organizat de Colegiul Economic 

 a premiat cei mai buni viitori antreprenori

Europa ta, drepturile tale, a Centrului de Informare Europe Direct Ia

 la Colegiul CF "Unirea" Pașcani 

 

prin "DiscoverEU"! 

olidaritate: prima cerere de finanțare este 

șcani  
țiu organizat de Colegiul Economic 

a premiat cei mai buni viitori antreprenori 

 
a Centrului de Informare Europe Direct Iași, 

 



 

 

 Tânăr de 18 ani, c

Șansă extraordinară pentru ce

români - cu vârsta de 18 ani au fost selecta

runde a inițiativei #DiscoverEU, lansată de Comisia Europeană

țări străine de pe teritoriul Uniunii Europene

depus cereri pentru călătoriile gratuite în cursul perioadei de înscrieri, încheiată la 26 iunie. Lista finală a 

câștigătorilor a fost confirmată în 27 iunie, în conformitate cu criteriile de 

Sursa foto: 

Câștigătorii sunt contactați pentru a

individual, fie în grupuri de maximum cinci persoane, timp de până la 30 de zile, vizitând între una 

destinații europene din afara țării lor de origine. Toate c

2018. În general, tinerii călătoresc cu trenul, modurile alternative de transport urmând să fie utilizate în 

cazuri excepționale. 

Tinerii primesc bilete de călătorie în conformitate cu cotele stabilite p

UE. Alocarea biletelor de călătorie se bazează pe cota din popula

totală a Uniunii Europene. În cadrul acestei runde, cota de permise de călătorie pentru fiecare stat membru a 

fost atinsă pentru toate țările. 

Întrucât 2018 este Anul European al Patrimoniului Cultural, cei care călătoresc 

participa la numeroasele manifestări organizate sub auspiciile acestuia.

Programul DiscoverEU, care 

călătorească pentru a descoperi bogă

vizitate. Este, de asemenea, o ocazie ca tinerii să

mai ales despre valorile și tradițiile ce o menț
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Tânăr de 18 ani, călătoresc și cunosc Europa prin "DiscoverEU"!

 

Șansă extraordinară pentru cei care tocmai au devenit majori: 15.000 de tineri

cu vârsta de 18 ani au fost selectați să primească permise gratuite de călătorie

DiscoverEU, lansată de Comisia Europeană. Ei au posibilitatea de a vizita 

țări străine de pe teritoriul Uniunii Europene. În total, peste 100.000 de tineri din toate statele membre au 

depus cereri pentru călătoriile gratuite în cursul perioadei de înscrieri, încheiată la 26 iunie. Lista finală a 

știgătorilor a fost confirmată în 27 iunie, în conformitate cu criteriile de atribuire anun

Sursa foto: https://ec.europa.eu/romania/home_ro 

ți pentru a-și putea face rezervările de călătorie. Aceștia vor călători, fie 

individual, fie în grupuri de maximum cinci persoane, timp de până la 30 de zile, vizitând între una 

ții europene din afara țării lor de origine. Toate călătoriile încep în perioada 9 iulie 

cu trenul, modurile alternative de transport urmând să fie utilizate în 

bilete de călătorie în conformitate cu cotele stabilite pentru fiecare stat membru al 

UE. Alocarea biletelor de călătorie se bazează pe cota din populația statelor membre în raport cu populația 

totală a Uniunii Europene. În cadrul acestei runde, cota de permise de călătorie pentru fiecare stat membru a 

Întrucât 2018 este Anul European al Patrimoniului Cultural, cei care călătoresc 

organizate sub auspiciile acestuia. 

, care are la dispoziție un buget de 12 milioane euro

călătorească pentru a descoperi bogăția continentului european și pentru a interac

Este, de asemenea, o ocazie ca tinerii să afle lucruri noi despre diversitatea culturală a Europei 

și tradițiile ce o mențin unită.  

prin "DiscoverEU"!  

15.000 de tineri - între care și 576 de 

de călătorie, în cadrul primei 

Ei au posibilitatea de a vizita între una și 4 

peste 100.000 de tineri din toate statele membre au 

depus cereri pentru călătoriile gratuite în cursul perioadei de înscrieri, încheiată la 26 iunie. Lista finală a 

atribuire anunțate. 

 

și putea face rezervările de călătorie. Aceștia vor călători, fie 

individual, fie în grupuri de maximum cinci persoane, timp de până la 30 de zile, vizitând între una și patru 

ălătoriile încep în perioada 9 iulie - 30 septembrie 

cu trenul, modurile alternative de transport urmând să fie utilizate în 

entru fiecare stat membru al 

ția statelor membre în raport cu populația 

totală a Uniunii Europene. În cadrul acestei runde, cota de permise de călătorie pentru fiecare stat membru a 

Întrucât 2018 este Anul European al Patrimoniului Cultural, cei care călătoresc au șansa de a 

ane euro, le permite tinerilor să 

pentru a interacționa cu locuitorii țărilor 

lucruri noi despre diversitatea culturală a Europei și 



 

 

Cu un buget de 12 milioane euro în 2018, DiscoverEU va oferi unui număr de aproximativ 25.000 de 

tineri posibilitatea de a călători în Europa

dispoziție până la 10.000 de bilete, va avea loc în toamna anului 2018.

Comisia Europeană intenționează să dezvolte inițiativa și, prin urmare, a inclus

pentru următorul program . 

În cazul în care Parlamentul European 

milioane de tineri în vârstă de 18 ani să poată călători între 2021 

milioane euro alocat pe parcursul noii perioade financiare.

DiscoverEU este o inițiativă a UE bazată pe o propunere a Parlamentului European, care a asigurat 

finanțarea acesteia pentru 2018 printr

deoarece aceasta reprezintă o etapă importantă de trece

Comisia Europeană ar dori să afle opiniile tinerilor călători 

experiențele. Participanții vor fi invitați să relateze despre experiențele lor de călătorie fie, de exemplu, pe 

rețelele de socializare (Instagram, Facebook 
sau al comunității lor locale. Astfel, ei vor face parte din comunitatea DiscoverEU și vor deveni ambasadori 

ai acestei inițiative. 

Premiul CESE pentru societate

Comitetul Economic şi Social European (CESE) va recompensa ini

zecea ediție a Premiului pentru societatea civilă

și patrimoniu cultural european". P

maximum cinci câștigători. 

Evoluțiile de la nivel mondial din ultimii ani au avut un impact considerabil asupra vieții politice și 

sociale a Europei și au pus la încercare proiectul europe

În Europa, o serie de diviziuni interne, de nemul

migrației au luat pe nepregătite populația europeană și toate nivelurile de guvernare, dând naștere unei 

retorici naționaliste și punând la încercare sentiment

În acest context, organizațiile societății civile au jucat un rol central în promovarea potențialului 

patrimoniului cultural al Europei, în consolidarea identită

potențial de diversitate, care constituie baza istoriei noastre europene.

Premiul CESE pentru societatea civilă 2018

oferit răspunsuri exemplare la provocările legate de:

� sensibilizarea cetățenilor cu privire la multitudinea ș

� exploatarea întregului poten

� facilitarea accesului la patrimoniului cultural european;

� promovarea unor valori europene precum respectarea demnită

omului, libertatea, democra
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Cu un buget de 12 milioane euro în 2018, DiscoverEU va oferi unui număr de aproximativ 25.000 de 

tineri posibilitatea de a călători în Europa în acest an. O a doua rundă de depunere a cererilor, care va pune la 

ție până la 10.000 de bilete, va avea loc în toamna anului 2018. 

ționează să dezvolte inițiativa și, prin urmare, a inclus

În cazul în care Parlamentul European și Consiliul convin asupra propunerii, se așteaptă ca alte 1,5 

milioane de tineri în vârstă de 18 ani să poată călători între 2021 și 2027, grație unui buget de 700 de 

i perioade financiare. 

țiativă a UE bazată pe o propunere a Parlamentului European, care a asigurat 

țarea acesteia pentru 2018 printr-o acțiune pregătitoare. Inițiativa vizează tinerii care împlinesc 18 ani, 

deoarece aceasta reprezintă o etapă importantă de trecere către vârsta adultă. 

Comisia Europeană ar dori să afle opiniile tinerilor călători și îi va încuraja să își împărtășească 

țele. Participanții vor fi invitați să relateze despre experiențele lor de călătorie fie, de exemplu, pe 

izare (Instagram, Facebook și Twitter), fie prin intermediul unei prezentări în cadrul școlii 
ții lor locale. Astfel, ei vor face parte din comunitatea DiscoverEU și vor deveni ambasadori 

 

Premiul CESE pentru societatea civilă 2018 

 

Comitetul Economic şi Social European (CESE) va recompensa inițiative de excepție la cea de a 

Premiului pentru societatea civilă, organizat, în acest an, cu tema "identită

și patrimoniu cultural european". Premiile, cu o valoare totală de 50.000 euro, vor fi împăr

țiile de la nivel mondial din ultimii ani au avut un impact considerabil asupra vieții politice și 

și au pus la încercare proiectul european.  

În Europa, o serie de diviziuni interne, de nemulțumiri ale cetățenilor și creșterea dramatică a 

ției au luat pe nepregătite populația europeană și toate nivelurile de guvernare, dând naștere unei 

ționaliste și punând la încercare sentimentul solidarității.  

țiile societății civile au jucat un rol central în promovarea potențialului 

patrimoniului cultural al Europei, în consolidarea identităților și a societăților și în valorificarea vastului 

e, care constituie baza istoriei noastre europene. 

Premiul CESE pentru societatea civilă 2018 vine să răsplătească inițiativele inovatoare care au 

oferit răspunsuri exemplare la provocările legate de: 

țenilor cu privire la multitudinea și bogăția identităților europene;

exploatarea întregului potențial al bogăției culturale a Europei; 

facilitarea accesului la patrimoniului cultural european; 

promovarea unor valori europene precum respectarea demnității umane și a drepturilor 

tatea, democrația, egalitatea și statul de drept. 

Cu un buget de 12 milioane euro în 2018, DiscoverEU va oferi unui număr de aproximativ 25.000 de 

în acest an. O a doua rundă de depunere a cererilor, care va pune la 

ționează să dezvolte inițiativa și, prin urmare, a inclus-o în propunerea sa 

și Consiliul convin asupra propunerii, se așteaptă ca alte 1,5 

și 2027, grație unui buget de 700 de 

țiativă a UE bazată pe o propunere a Parlamentului European, care a asigurat 

țiune pregătitoare. Inițiativa vizează tinerii care împlinesc 18 ani, 

și îi va încuraja să își împărtășească 

țele. Participanții vor fi invitați să relateze despre experiențele lor de călătorie fie, de exemplu, pe 

și Twitter), fie prin intermediul unei prezentări în cadrul școlii 
ții lor locale. Astfel, ei vor face parte din comunitatea DiscoverEU și vor deveni ambasadori 

 

țiative de excepție la cea de a 

, organizat, în acest an, cu tema "identități, valori europene 

remiile, cu o valoare totală de 50.000 euro, vor fi împărțite între 

țiile de la nivel mondial din ultimii ani au avut un impact considerabil asupra vieții politice și 

țumiri ale cetățenilor și creșterea dramatică a 

ției au luat pe nepregătite populația europeană și toate nivelurile de guvernare, dând naștere unei 

țiile societății civile au jucat un rol central în promovarea potențialului 

ților și a societăților și în valorificarea vastului 

țiativele inovatoare care au 

ția identităților europene; 

ții umane și a drepturilor 



 

 

Termenul de depunere a candidaturilor este 7 septembrie 2018, iar ceremonia de decernare a 

premiilor va avea loc la 13 decembrie 2018, la Bruxelles. Lista completă a cerin

candidatură sunt disponibile pe site

events/events/2018-eesc-civil-society

Sursa foto: 

Premiul CESE pentru societatea civilă

oficial în Uniunea Europeană și active la nivel local, național, regional sau european

particulare. 

Premiul pentru societatea civilă, ajuns acum la cea de

recompensa și a încuraja inițiativele concrete și realizările organizațiilor societății civile și/sau ale 

persoanelor particulare care au contribui

consolidează coeziunea și integrarea europeană. 

Anul trecut, premiul s-a axat pe locuri de muncă de calitate 
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Termenul de depunere a candidaturilor este 7 septembrie 2018, iar ceremonia de decernare a 

premiilor va avea loc la 13 decembrie 2018, la Bruxelles. Lista completă a cerin

sunt disponibile pe site-ul internet al CESE (https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our

-prize).  

Sursa foto: https://ec.europa.eu/romania/home_ro 
Premiul CESE pentru societatea civilă este deschis tuturor organizațiilor societății civile înregistrate 

și active la nivel local, național, regional sau european

Premiul pentru societatea civilă, ajuns acum la cea de-a zecea ediție, a fost lansat de CESE pentru a 

și a încuraja inițiativele concrete și realizările organizațiilor societății civile și/sau ale 

persoanelor particulare care au contribuit în mod semnificativ la promovarea valorilor comune care 

și integrarea europeană.  

a axat pe locuri de muncă de calitate și spirit antreprenorial.

 

 

Termenul de depunere a candidaturilor este 7 septembrie 2018, iar ceremonia de decernare a 

premiilor va avea loc la 13 decembrie 2018, la Bruxelles. Lista completă a cerințelor și formularul de 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-

 

țiilor societății civile înregistrate 

și active la nivel local, național, regional sau european, dar și persoanelor 

ție, a fost lansat de CESE pentru a 

și a încuraja inițiativele concrete și realizările organizațiilor societății civile și/sau ale 

t în mod semnificativ la promovarea valorilor comune care 

și spirit antreprenorial. 



 

 

Consolidarea Corpului European de 

a

 

Pe 27 iunie 2018, Parlamentul European 

propunerea Comisiei de a asigura, până în 2020, un buget propriu 

de Solidaritate. Comisarul pentru educa

buget și resurse umane - Günther H. Oettinger 

competențe și mobilitatea forței de muncă

Sursa foto: https://ec.europa.

ceea ce privește participarea la activități de solidaritate. Până în prezent, aproape 67000 de tineri s
înscris și mii de persoane au început activități de voluntariat, de formare sau de muncă în sprijinul 
persoanelor și comunităților aflate în situații difi
exemplu, o serie de voluntari din toată Europa au participat, în 2017 
la restaurarea patrimoniului cultural în regiunile afectate de cutremurele devastatoar
vedere că, de acum, Corpul va avea propriul său cadru legislativ 
până în 2020, ne putem ține promisiunea de a plasa 100 000 de tineri până la finalul lui 2020. În plus, 
acordul de astăzi ne va permite să oferim 
De asemenea, acesta va pregăti terenul pentru încă 350 000 de plasamente pe care dorim să le oferim în 
cadrul propunerii pentru următorul buget pe termen lung al UE

De îndată ce Parlamentul European va vota asupra acordului, iar Consiliul va adopta oficial textul, 

Comisia va putea să înceapă atribuirea proiectelor în cadrul Corpului 

pregătitoare pot fi luate deja înainte, iar prima c

La 30 mai 2017, în urma unor consultări specifice cu păr

propunere care prevede dotarea Corpului 

de finanțare propriu și cu o gamă mai amplă de activități de solidaritate. Acest lucru va contribui la sporirea 

coerenței, a impactului și a raportului cost

La 11 iunie 2018, Comisia a prezentat propunere

2020, alocând 1,26 miliarde de euro

plasament de solidaritate. 
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uropean de Solidaritate: prima cerere de finan

așteptată în cursul acestui an 

Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord politic cu privire la 

propunerea Comisiei de a asigura, până în 2020, un buget propriu și un cadru juridic pentru Corpul E

olidaritate. Comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport - Tibor Navracsics, 

Günther H. Oettinger și comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, 

de muncă - Marianne Thyssen, au salutat acordul și au declarat

Suntem foarte mulțumiți de faptul că Parlamentul 
European și Consiliul au ajuns la un acord politic 
cu privire la cadrul juridic pentru Corpul 
European de Solidaritate
Uniunea Europeană este fondată pe solidaritate; 
ea este una dintre valorile noastre fundamentale 
care unește cetățenii europeni. Corpul de 
solidaritate este o componentă
noastre de a capacita tinerii 
devină membri responsabili a
aducându-și contribuția la construirea unei Europe 
reziliente și coezive pentru viitor. De la lansarea 
CES, în decembrie 2016, am fost martorii 

Sursa foto: https://ec.europa.eu enormului interes de care dau dovadă tinerii în
ște participarea la activități de solidaritate. Până în prezent, aproape 67000 de tineri s

și mii de persoane au început activități de voluntariat, de formare sau de muncă în sprijinul 
și comunităților aflate în situații dificile. CES a avut deja un impact considerabil. În Italia, de 

exemplu, o serie de voluntari din toată Europa au participat, în 2017 și în 2018, la proiecte care contribuie 
la restaurarea patrimoniului cultural în regiunile afectate de cutremurele devastatoar
vedere că, de acum, Corpul va avea propriul său cadru legislativ și un buget de 375,6 milioane 

ține promisiunea de a plasa 100 000 de tineri până la finalul lui 2020. În plus, 
ite să oferim și mai multe oportunități și să oferim mai mult sprijin în Europa. 

De asemenea, acesta va pregăti terenul pentru încă 350 000 de plasamente pe care dorim să le oferim în 
cadrul propunerii pentru următorul buget pe termen lung al UE.  

De îndată ce Parlamentul European va vota asupra acordului, iar Consiliul va adopta oficial textul, 

Comisia va putea să înceapă atribuirea proiectelor în cadrul Corpului European de 

pregătitoare pot fi luate deja înainte, iar prima cerere de finanțare este așteptată în cursul acestui an.

La 30 mai 2017, în urma unor consultări specifice cu părțile interesate, Comisia a prezentat o 

propunere care prevede dotarea Corpului European de Solidaritate cu un temei juridic unic, cu un mecanism

țare propriu și cu o gamă mai amplă de activități de solidaritate. Acest lucru va contribui la sporirea 

ței, a impactului și a raportului cost-eficacitate ale Corpului european de solidaritate.

La 11 iunie 2018, Comisia a prezentat propunerea sa pentru Corpul european de solidaritate după 

de euro pentru a permite ca aproximativ 350 000 de tineri să participe la un 

cerere de finanțare este 

și Consiliul au ajuns la un acord politic cu privire la 

un cadru juridic pentru Corpul European 

Tibor Navracsics, comisarul pentru 

ței de muncă, afaceri sociale, 

și au declarat: 

țumiți de faptul că Parlamentul 
și Consiliul au ajuns la un acord politic 

cu privire la cadrul juridic pentru Corpul 
European de Solidaritate (CES). 

ană este fondată pe solidaritate; 
ea este una dintre valorile noastre fundamentale 

ște cetățenii europeni. Corpul de 
solidaritate este o componentă-cheie a eforturilor 
noastre de a capacita tinerii și de a le permite să 
devină membri responsabili ai societății noastre, 

și contribuția la construirea unei Europe 
și coezive pentru viitor. De la lansarea 

2016, am fost martorii  
enormului interes de care dau dovadă tinerii în 

ște participarea la activități de solidaritate. Până în prezent, aproape 67000 de tineri s-au 
și mii de persoane au început activități de voluntariat, de formare sau de muncă în sprijinul 

a avut deja un impact considerabil. În Italia, de 
și în 2018, la proiecte care contribuie 

la restaurarea patrimoniului cultural în regiunile afectate de cutremurele devastatoare din 2016. Având în 
și un buget de 375,6 milioane de euro 

ține promisiunea de a plasa 100 000 de tineri până la finalul lui 2020. În plus, 
și mai multe oportunități și să oferim mai mult sprijin în Europa. 

De asemenea, acesta va pregăti terenul pentru încă 350 000 de plasamente pe care dorim să le oferim în 

De îndată ce Parlamentul European va vota asupra acordului, iar Consiliul va adopta oficial textul, 

uropean de Solidaritate. Măsurile 

țare este așteptată în cursul acestui an. 

țile interesate, Comisia a prezentat o 

olidaritate cu un temei juridic unic, cu un mecanism 

țare propriu și cu o gamă mai amplă de activități de solidaritate. Acest lucru va contribui la sporirea 

eficacitate ale Corpului european de solidaritate. 

a sa pentru Corpul european de solidaritate după 

aproximativ 350 000 de tineri să participe la un 



 

 

Europa ta, drepturile tale

Ce înseamnă să fii cetățean european implicat? Care sunt drepturile pe care le avem ca europeni și în 

ce măsură ni le folosim? 

La aceste întrebări au răspuns, 

din Pașcani, județul Iași. Tinerii au aflat despre campania #DiscoverEU și despre platforma europeană 

https://www.thistimeimvoting.eu/ și au d

motivele pentru care cetățenii determină viitorul propriilor comunități, inclusiv prin folosirea dreptului de a 

vota și de a fi ales. 

Participanții au primit diplome de ”ambasador european” pent

Europa, MAI aproape 9, din luna mai

La final, Ansamblul ”Băităneasca” din Ruginoasa, format, în majoritate din elevi ai 

prezentat câteva dansuri din patrimoniul cultural al zonei etnografice Pa

European al Patrimoniului Cultural. 
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Europa ta, drepturile tale, la Colegiul CF "Unirea" Pa

 

țean european implicat? Care sunt drepturile pe care le avem ca europeni și în 

 

 
La aceste întrebări au răspuns, pe 14 iunie 2018, elevi de la Colegiul Tehnic de Căi Ferate ”Unirea” 

șcani, județul Iași. Tinerii au aflat despre campania #DiscoverEU și despre platforma europeană 

și au dat un important test, la tribuna Europe Direct: au argumentat 

țenii determină viitorul propriilor comunități, inclusiv prin folosirea dreptului de a 

ții au primit diplome de ”ambasador european” pentru implicarea lor în activitatea noastră 

din luna mai.  

La final, Ansamblul ”Băităneasca” din Ruginoasa, format, în majoritate din elevi ai 

prezentat câteva dansuri din patrimoniul cultural al zonei etnografice Pașcani, o modalitate de a celebra Anul 

, la Colegiul CF "Unirea" Pașcani 

țean european implicat? Care sunt drepturile pe care le avem ca europeni și în 

 

 

14 iunie 2018, elevi de la Colegiul Tehnic de Căi Ferate ”Unirea” 

șcani, județul Iași. Tinerii au aflat despre campania #DiscoverEU și despre platforma europeană 

at un important test, la tribuna Europe Direct: au argumentat 

țenii determină viitorul propriilor comunități, inclusiv prin folosirea dreptului de a 

rea lor în activitatea noastră 

La final, Ansamblul ”Băităneasca” din Ruginoasa, format, în majoritate din elevi ai școlii, ne-au 

o modalitate de a celebra Anul 



 

 

Pași spre succes, târgul de firme de exerci

Administrativ Iași

 

 Colegiul Economic Administrativ din Ia

(desfășurarea efectivă) 2018, cea de-a V

principal obiectiv este încurajarea spiritului de

cheie ale învățării pe tot parcursul vieții.

Reprezentanții celor 41 de firme de exercițiu din întreaga țară înscrise în compet

diverse licee cu profil economic, s-a

prezentarea firmei în limba engleză, tranzac

cataloagelor, site-urilor. 

 Elevii de azi, viitorii antreprenori de s

desfpșurare au simulat operaţiuni pe care întreprinzătorii din mediul real de afaceri le desfăşoară în mod 

curent, de la elaborarea unui business

contabilitate, management etc. 

Scopul învăţării prin firma de exerciţiu îl reprezintă dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin 

familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme reale, simularea operaţiunilor şi proceselor 

economice specifice mediului real de afaceri, perfecţionarea limbajului de afaceri, dezvoltarea de 

competenţe şi atitudini necesare unui întreprinzător dinamic, cunoa

reale pe piața națională și europeană.

aceea că stimularea spiritului antreprenorial 

oferite de piața internă europeană contribuie în mod direct la revitalizarea economiei. 

Echipa Europe Direct Iași a făcut parte din juri

în limba română, o misiune dificilă, mai ales că to
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, târgul de firme de exercițiu organizat de Colegiul Economic 

și, a premiat cei mai buni viitori antreprenori

Colegiul Economic Administrativ din Iași a organizat, pe 14 (amenajarea standurilor)

a V-a ediție a Târgului Firmelor de exercițiu 

principal obiectiv este încurajarea spiritului de inițiativă și antreprenoriat, una dintre cele opt competențe 

țării pe tot parcursul vieții. 

ții celor 41 de firme de exercițiu din întreaga țară înscrise în compet

au întrecut la mai multe categorii: prezentarea firmei în limba 

engleză, tranzacții, evaluarea standurilor, materialelor 

 
Elevii de azi, viitorii antreprenori de succes de mâine au simulat, pe parcursul celor peste opt ore de 

simulat operaţiuni pe care întreprinzătorii din mediul real de afaceri le desfăşoară în mod 

curent, de la elaborarea unui business-plan până la cele de producţie, marketing, re

Scopul învăţării prin firma de exerciţiu îl reprezintă dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin 

familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme reale, simularea operaţiunilor şi proceselor 

specifice mediului real de afaceri, perfecţionarea limbajului de afaceri, dezvoltarea de 

competenţe şi atitudini necesare unui întreprinzător dinamic, cunoașterea oportunităților pe care le au firmele 

ța națională și europeană. Una dintre ideeile care stau la baza aceste

timularea spiritului antreprenorial și creșterea interesului antreprenorilor față de oportunitățile 

contribuie în mod direct la revitalizarea economiei. 

și a făcut parte din juriul secțiunii de concurs referitoare la

ificilă, mai ales că toți concurenții au realizat prezentări foarte bune.

țiu organizat de Colegiul Economic 

a premiat cei mai buni viitori antreprenori 

(amenajarea standurilor) și 15 iunie 

ție a Târgului Firmelor de exercițiu Pași spre succes, al cărui 

țiativă și antreprenoriat, una dintre cele opt competențe 

ții celor 41 de firme de exercițiu din întreaga țară înscrise în competiție, elevi de la 

întrecut la mai multe categorii: prezentarea firmei în limba română, 

standurilor, materialelor și spoturilor publicitare, 

 
ucces de mâine au simulat, pe parcursul celor peste opt ore de 

simulat operaţiuni pe care întreprinzătorii din mediul real de afaceri le desfăşoară în mod 

plan până la cele de producţie, marketing, resurse umane, 

Scopul învăţării prin firma de exerciţiu îl reprezintă dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin 

familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme reale, simularea operaţiunilor şi proceselor 

specifice mediului real de afaceri, perfecţionarea limbajului de afaceri, dezvoltarea de 

șterea oportunităților pe care le au firmele 

ei metode de învățare este 

și creșterea interesului antreprenorilor față de oportunitățile 

contribuie în mod direct la revitalizarea economiei.  

referitoare la prezentarea firmei  

ți concurenții au realizat prezentări foarte bune. 


