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Firma de exercițiu, startul tău în antreprenoriat –

FESTINA

Liceul Tehnologic Auto Craiova



Obiectivul general al proiectului 
• Sprijinirea unui număr de 780 elevi din care 120 din județul 

Dolj, din ciclul liceal din regiunile București Ilfov și Sud Vest 
Oltenia în procesul de dezvoltare a aptitudinilor de muncă 
și a unor competențe antreprenoriale prin metode 
inovative de învățare precum Firma de exercițiu, care să le 
faciliteze trecerea de la școală la viața activă și 
îmbunătățirea inserției pe piața muncii după finalizarea 
studiilor. 



Fundația ORIZONT 

• Fundația Orizont, partener în cadrul proiectului FESTINA este 
o organizație română nonprofit (ONG) înființată în anul 1996, 
având un caracter democratic, civic și educativ care și-a 
reconfirmat statutul conform O.U.G. 26/2000. 

• Are ca scop susținerea societății globale și comunității 
europene extinse, exprimate la nivelul proceselor de reformă 
educațională, socială și culturală. 

• Acționează pentru promovarea învățării de-a lungul vieții 
desfășurând activități de formare și informare la nivel județean 
și național.



• Fundația Orizont, Partener în cadrul proiectului “Firma de 
Exercițiu, Startul tău în Antreprenoriat – FESTINA” va sprijini 
înființarea unui Centru de Resurse Festina (CRF) în fiecare 
unitate școlară cu care a semnat un acord de colaborare. 

• În fiecare unitate școlară vor fi înființate 3 firme de exercițiu 
formate fiecare din 10 elevi.

• Elevii participanți la activitatea FE vor primi subvenții lunare, 
pentru a-i motiva și pentru a reproduce principalele elemente 
ale mediului profesional, respectiv sarcini și responsabilități 
recompensate financiar. 



Fundația Orizont, în cadrul proiectului FESTINA a semnat 

acorduri de colaborare cu următoarele licee din județul Dolj:

 Liceul Tehnologic Auto Craiova

 Liceul Tehnologic „Ing. Ionete Aurelian” Malu Mare

 Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova

 Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară



Au fost susținute cele 2 seminarii de informare, în urma cărora a

fost identificat grupul țintă.

Grupul țintă a fost informat despre organizația care

implementează proiectul la nivelul județului Dolj, activitățile și

rezultatele propuse prin proiect.

A fost prezentat conceptul Firmă de Exercițiu și s-a dezvoltat

tema „Primii pași în înființarea unei Firme de Exercițiu”.

Elevii au aflat avantajele pe care le au prin participarea la

activitățile FE și cum se răsfrâng acestea asupra tranziției lor de

la școală la viața activă.

Aceștia au fost receptivi și interesați de învățarea prin practică.





• Date de contact:

• fundatia_orizont@yahoo.com

• Telefon/ Fax: 0351/401692

• www.fundatiaorizont.ro
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