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EVENIMENTE SPECIALE LA CARE ȘI TU 
POȚI PARTICIPA CA ANGAJAT ÎN FIRMA DE 
EXERCIȚIU:
Marca de Calitate – atingerea standardelor de 
calitate prin obținerea certificatului „Marca de 
calitate a Firmei de Exercițiu”, în urma evaluării 
activității firmelor de exercițiu pe durata unui an. 
Competiția business plan 
Stimulează și validează competențele 
antreprenoriale ale elevilor, dobândite prin 
activitățile desfășurate în firma de exercițiu 
printr-un plan de afaceri viabil oricând pe o 
piață reală.
Târguri ale firmelor de exercițiu
Târgurile firmelor de exercițiu oferă posibilitatea 
aplicării competențelor antreprenoriale în 
condiții reale de concurență.

DE CE AR FI FIRMA MAMĂ 
ALĂTURI DE NOI?
PENTRU:
 formarea angajatului corespunzător propriei 
culturi organizaționale;
 reclamă gratuită, pe plan național și 
internațional, a companiei în cadrul expozițiilor 
și târgurilor firmelor de exercițiu;
 stabilirea de parteneriate de durată cu 
unitățile școlare pentru oricare alte domenii.

IDEILE TALE DE AFACERI, MÂINE POT 
DEVENI REALITATE! 
FII EFICIENT! FII EFICA!
VIITOAREA TA CARIERĂ ÎNCEPE PRIN 
PRACTICĂ ÎN FIRMA DE EXERCIȚIU!

PARTENERI, PE PIAȚA FIRMELOR DE 
EXERCIȚIU
 EUROPEN – EUROPEAN PRACTICE 
FIRMS NETWORK – ASOCIAȚIA 
CENTRALELOR NAȚIONALE ALE 
FIRMELOR DE EXERCIȚIU
 ROCT (CENTRALA REȚELEI FIRMELOR 
DE EXERCIȚIU/ ÎNTREPRINDERILOR 
SIMULATE DIN ROMÂNIA)
 ȘCOALA ÎN CARE SE ÎNFIINȚEAZĂ FIRMA 
DE EXERCIȚIU
 FIRMA MAMĂ – AGENTUL ECONOMIC CU 
ACTIVITATE VIABILĂ ÎN MEDIUL REAL DE 
AFACERI
 FIRME DE EXERCIȚIU DIN ȚARĂ ȘI 
STRĂINĂTATE
 COMUNITATEA LOCALĂ

Informații suplimentare pot fi 
găsite la adresa web: 

www.cs-efica.ro

Cu EFICA, fii și tu printre elevii care își pot începe cariera 
în firma de exercițiu. Și spune și altora povestea ta.

Mai multă practică pentru dezvoltarea 
competențelor antreprenoriale?

Te-ai gândit vreodată că drumul spre propria 
carieră trece și prin firma de exercițiu?

Știai că practica îți poate aduce satisfacții 
profesionale și financiare?

Eficient

Flexibil

Independent

Consecvent

Autentic

EFICA – 
primul tău loc 

de muncă!



FIRMA DE EXERCIȚIU - metodă interactivă 
de învățare pentru dezvoltarea spiritului 
antreprenorial în rândul elevilor. FII EFICA și 
vei învăța să:
 te familiarizezi cu activitățile dintr-o firmă 
reală;
 simulezi operațiunile și procesele 
economice specifice mediului real de afaceri;
 îți perfecționezi limbajul de specialitate 
(inclusiv într-o limbă de circulație 
internațională);
 gândești critic, să iei decizii, să îți asumi 
responsabilități, să lucrezi într-o echipă, să ai 
inițiativă, să fii organizat și să te poți 
autoevalua.
FĂ PRIMUL PAS CĂTRE VIITOAREA TA 
CARIERĂ!

CA ELEV ANGAJAT ÎN FIRMA DE 
EXERCIȚIU:
 lucrezi pe departamente după modelul unei 
firme reale;
 îți asumi rolul de angajat sau de manager;
 te dezvolți personal și profesional;
 evaluezi și te autoevaluezi;
 te implici în propriul proces de învățare;
 te confrunți cu probleme practice, sociale și 
personale care însă, nu implică riscuri. 

PROFESORUL COORDONATOR 
AL FIRMEI DE EXERCIȚIU ESTE 
ALĂTURI DE TINE ȘI:
 desfășoară activități manageriale;
 îndeplinește funcția de facilitator de 
educație permanentă;

 banii sunt virtuali;
 falimentul sau orice alt eșec sunt practici 
care doar se exersează.

DAR:
 lucrezi ca și angajat odată cu finalizarea 
procesului de selecție și recrutare;
 ai un post pe măsura competențelor, ai 
responsabilități, sarcini, dar și drepturi;
 ești remunerat în funcție de activitatea 
depusă;
 participi la evenimente speciale din firma de 
exercițiu: tărguri locale/ regionale/ naționale/ 
internaționale, competiția Business Plan, 
Marca de calitate, etc.;
 poți schimba postul după o perioadă de timp 
pentru a te familiariza cu toate activitățile din 
firmă.

ȘCOALA CARE IMPLEMENTEAZĂ METODA 
FIRMA DE EXERCIȚIU ASIGURĂ:
 o ofertă de școlarizare atractivă și cu valoare 
adăugată în dezvoltarea personală și 
profesională a elevilor;
 integrarea într-un sistem de educație cu 
valoare recunoscută pe plan național/ 
european;
 un plus de credibilitate învățământului pentru 
mediul de afaceri real;
 oportunități pentru noi parteneriate, în 
diverse domenii.

 are rol de moderator/mediator/couch;
 folosește metode activ – participative, 
inovative pentru dezvoltarea de competențe 
specializate și cheie;
 încurajează munca în echipă, inițiativa și 
creativitatea.

DE CE FIRMA DE EXERCIȚIU?
Firma de exercițiu este o metodă folosită pe 
plan internațional cu scopul de a dezvolta 
inițiativa tinerilor. Și TU poți învăța cum să 
ajungi antreprenor și să îți administrezi 
propria afacere.
Firma de exercițiu este modelul unei 
întreprinderi în care TU vei învăța să devii 
angajat pe un post compatibil cu ceea ce știi 
și poți să faci cel mai bine.

BENEFICIILE TALE CA ELEV IMPLICAT ÎN 
ACTIVITATEA DE FIRMĂ DE EXERCIȚIU:
 flexibilitate pe o piață europeană a muncii;
 relaționare cu mediul real de afacere;
 formarea spiritului antreprenorial și 
asumarea de riscuri și responsabilități;
 valorizare în funcție de competențe;
 învățare experiențială.

LUCRÂND ÎNTR-O FIRMĂ DE EXERCIȚIU:
 îți înființezi o firmă virtuală după modelul 
firmei reale;
 ofertele de produse și servicii pe care le 
comercializezi nu există în realitate;


