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Anunţ selecţie firme partenere pentru firmele de exerciţiu (FE)
În cadrul proiectului „Consiliere, inovare, simulare – pentru un acces real la piaţa muncii
(C.I.S.)”, Colegiul Tehnic Dumitru Mangeron Bacău(Partener 2) şi Colegiul Naţional Costache
NegriTârgu-Ocna (Partener 3), anunţă debutul procedurii de selecţie firme – mamă pentru
efectuarea Activităţii 3: “Activitate inovativă – Firme de exerciţiu”, pentru elevii din clasele a XI-a în
anul şcolar 2014-2015. Activitatea se va desfăşura în cadrul legal descris mai jos, cu elevi
înmatriculaţi la Partenerul 2, respectiv la Partenerul 3 .
Obiectivul general al proiectului se referă la îmbunătăţirea perspectivelor de inserţie pe piaţa
muncii a elevilor din învăţământul preuniversitar prin următoarele tipuri de intervenţii:
 Consiliere şi orientare profesională (Activitatea 1 a proiectului)
 Stagii de pregătire practică pentru elevi (Activitatea 2 a proiectului)
 Activitate inovativă – firmă de exerciţiu (Activitatea 3 a proiectului)
Cadrul legal de desfăşurare a activităţilor:
- proiectul (POS DRU/161/2.1/G/139667), aprobat de Centrul Naţional de Dezvoltare a
Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), conform contract nr. 5039 din 23.04.2014
- Legea Educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Descriere concept:
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 pentru probarea şi aprofundarea
practică a competenţelor dobândite de elevi în pregătirea profesională.
Obligaţiile şi responsabilităţile partenerului economic ce urmează a fi selectat
a) sprijină promovarea în cadrul învățământului preuniversitar a ofertei unității de învățământ de
pregătire a elevilor în domeniile și calificările convenite;
b) asigură vizite de scurtă durată a elevilor şi a experţilor proiectului la activităţi practice prin firma
de exerciţiu;
c) sprijină documentarea elevilor, în sensul familiarizării cu specificul firmei reale partenere;
d) asigură participarea elevilor la diverse acțiuni inițiate de firma parteneră („firma mamă)”;
e) asigură realizarea unor „lecții vizită” cu tematică specifică programului de instruire;
f) asigură consultanță pentru FE pe diferite tematici, pentru desfășurarea activității FE;
g) poate aloca sponsorizări firmei de exercițiu, dacă este nevoie, pentru activitatea curentă sau
pentru organizarea sau participarea firmelor de exercițiu la diferite activități, cum ar fi lansare,
expoziții la târgurile specifice firmelor de exerciţiu, etc.
Criterii de selecţie:
- sediul în Bacău / Târgu Ocna sau adiacent
- activitatea agentului economic să corespundă principiilor dezvoltării durabile
- experienţă în derularea de parteneriate cu unităţi educaţionale
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Dosarul de candidatură se va depune în perioada 1 – 5 septembrie 2014 şi va cuprinde:
- scrisoare de intenţie din partea agentului economic din care să reiasă interesul acestuia
de a fi partener la desfăşurarea activităţii A3: Activitate inovativă – Firme de exerciţiu;
- portofoliu sumar al organizaţiei din care să reiasă că îndeplineşte criteriile de selecţie
enumerate mai sus.
În cadrul activităţii se vor semna Acorduri de parteneriat dedicate desfăşurării activităţii A3, între
agentul economic selectat, Colegiul Tehnic Dumitru Mangeron (Partener 2), Colegiul Naţional
Costache Negri (Partener 3).

Pentru detalii:
Colegiul Tehnic Dumitru Mangeron(Partener 2)
Telefon: 0234. 575.358, Email: iuliacorlade@yahoo.com
Colegiul Naţional Costache Negri(Partener 3)
Telefon: 0234.344.137, Email: mihaidecan@yahoo.com
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