
 

 

 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară: Educație și competențe 

Titlu proiect: Practica – O șansă pentru viitor 

Contract nr POCU 633/6/14/132656 

 
 

 

 
 

 

 

 Liceul Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu” 

Bolintin Vale 

 

 

 

  

                                           TÂRGUL FIRMELOR DE EXERCIȚIU 

TÂNĂR ANTREPRENOR ÎN SPAȚIUL VIRTUAL 

3 DECEMBRIE 2021 (online, ZOOM) ora 10.00 

 

 

 

 



 

 

 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară: Educație și competențe 

Titlu proiect: Practica – O șansă pentru viitor 

Contract nr POCU 633/6/14/132656 

 
 

 

 
 

 

 

 Liceul Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu” 

Bolintin Vale 

 

 

Asociația Four Change în parteneriat cu Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu din Bolintin-Vale 

organizează evenimentul TÂNĂR ANTREPRENOR ÎN SPAȚIUL VIRTUAL în cadrul 
proiectului „POCU 633/6/14/132656, Practica – O șansă pentru viitor”.  

Obiectiv general: Creșterea șanselor de ocupare pe piața forței de muncă în rândul elevilor, viitori 
absolvenți, prin crearea cu și pentru aceștia de contexte de învățare cât mai asemănătoare cu 
mediul economic real – firma de exercițiu – stimulativ, securizant care să le faciliteze tranziția de 
la școală la viața activă. 

Obiective specifice: 

 promovarea şi dezvoltarea antreprenoriatului autohton pentru o economie globală; 

 dezvoltarea de competenţe necesare unui întreprinzător dinamic şi viabil; 

 dezvoltarea carierei profesionale pentru o piaţă a muncii dinamică şi flexibilă; 

 asigurarea şi dezvoltarea calităţii în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic; 

 dezvoltarea abilităților de analiză și sinteză, a creativității si relațiilor interumane la tineri; 

 familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme reale. 
 
PARTICIPANȚI:  

 Firme de exercițiu din cadrul Liceul Tehnologic Dimitrie-Bolintineanu, Bolintin-Vale  
Giurgiu; 

 Firme de exercițiu din Regiunea SUD MUNTENIA; 

 Firme de exercițiu din țară; 

 Profesori coordonatori; 

 Factori de decizie la nivel local și județean; 

 Mass media; 

 Agenți economici; 

 Alte persoane interesate. 
 

LOCUL ȘI PERIOADA DESFĂȘURĂRII 

Târgul firmelor de exerciţiu „Tânăr antreprenor în spatiul virtual” se va desfăşura în data de 3 
decembrie 2021, începând cu ora 10.00, online pe platforma ZOOM, conform Agendei.  
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Înscrierea firmelor de exercițiu se face în perioada 22 – 30 noiembrie 2021. Formularul de 
înscriere se trimite pe adresele: office@4change.ro și comunicare@4change.ro, menționându-se 
în titlul email-ului: TÂRG FIRME DE EXERCIȚIU 

Înscrierea și participarea sunt gratuite. 

După încheierea perioadei de înscriere (Termen limita 30 noiembrie 2021, ora 16.00), 

participanții vor primi link de zoom și datele de logare. 

 

PROGRAM TÂRG 

VINERI – 3 Decembrie 2021 

ONLINE (PLATFORMA ZOOM) 

TÂRGUL FIRMELOR DE EXERCIŢIU „TÂNĂR ANTREPRENOR ÎN SPAȚIUL VIRTUAL” 

10:00 - 10:30 Deschidere oficială târg  

- Elisabeta Mihalcea, Vicepreședinte Consiliu Județean Giurgiu (tbc) 

- Aurelia Pasăre, Președinte Asociația Four Change 

- Mihaela Enache, Profesor coordonator Liceu Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu” 

10.30 – 11.45 

 

 

 

 

 

 

Seminarii 

Elisabeta Mihalcea, Vicepreședinte Consiliu Județean Giurgiu 

Locuri de muncă în județul  

Reprezentant Universitatea Tehnică de Construcții București (oferta educațională) 

De la licean la student 

Gabriela Oprea (Antreprenor), Director General ADD MEDIA COMMUNICATION 

Don’t look back (Rolul comunicării într-o afacere de succes) 

Cristina Koleci, Consilier & Director general & Trainer  

mailto:office@4change.ro
mailto:comunicare@4change.ro
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PRECIZĂRI ȘI REGULI 

- Târgul firmelor de exercițiu are ca scop dezvoltarea creativității, originalității si capacității de 

comunicare a elevilor in limba romana, capacitatea lor de a organiza firma astfel încât să 

funcționeze pe piața firmelor de exercițiu.  

- Se vor acorda diplome de participare tuturor firmelor. 

- Firmele de exerciţiu folosesc pentru tranzacţii facturi şi ordine de plată personalizate cu datele 

de identificare a fiecărei firmei.  

- Membrii echipei trebuie să dea dovadă de un comportament profesional. Politeţea atât în limbaj 

cât şi în comportament este aşteptată atât de la membrii echipei cât şi de la coordonatori şi 

ceilalţi invitati. 

! ATENȚIE: 

- Întrucât Târgul se derulează on-line, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar să existe 

dovada derulării de tranzacții. În acest sens, sunt utile print screen-uri din platforma ROCT 

(factura, chitanță, extras de cont virtual). 

 

 

Tu știi ce carieră ți se potrivește? 

Marian Grigore (Antreprenor), Administrator MAREVI AUDIT CONTEXPERT 

Tips & tricks din perspectiva expertului contabil 

11.45 – 12.00 Pauză 

12.00 – 13.45 Prezentare firme de exercițiu 

13.45 – 14.30 Tranzacționare pe platforma ROCT 


