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1. Introducere 
 

Pentru majoritatea studenţilor și masteranzilor, provocarea cea mai mare nu o 

reprezintă absolvirea studiilor universitare, ci găsirea unui loc de muncă şi încadrarea pe piaţa 

muncii.  

Fenomenul cel mai frecvent întâlnit în țara noastră în acest sens este ocuparea de către 

tinerii absolvenți cu studii superioare a unor locuri de muncă în domenii diferite faţă de ceea 

ce au studiat sau pe poziţii inferioare. 

Cauza acestui fenomen tot mai des întâlnit este lipsa de cunoştinţe practice despre 

meserie şi despre mecanismele de funcţionare ale unei companii reale.  

Pentru a fi eficiente, companiile au nevoie de oameni gata pregătiţi, un pachet complet 

de cunoştinţe, abilităţi, deprinderi, competențe, iar acest lucru nu poate fi realizat urmând doar 

cursurile universitare, fără un stagiu de practică într-un mediu economic real sau care, măcar 

să simuleze unul. 

Proiectul ”Întreprinderea simulate: O punte între școală și piața muncii”,  cofinanţat 

din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013 Investește în oameni! are, ca obiectiv general, implementarea unei 

întreprinderi simulate cu profil servicii hotel-restaurant la nivelul instituției de învățământ 

superior mai sus amintite, asigurând stagii de practică pentru 210 studenți și masteranzi. 

Articolul de față este structurat în patru părți și prezintă conceptul, obiectivele și 

beneficiile acestei metode inovative de învățare, întreprinderea simulată, calea legală și 

etapele înființării unei astfel de entități economice în România, precum și întreprinderea 

simulată cu profi hotel restaurant catering ce va fi înființată în cadrul proiectului mai sus 

amintit. 

De asemenea, articolul cuprinde și un studiu referitor la rețeaua de întreprinderi 

simulate înființate în România și autorizate de către ROCT (ROmanian Coordination Centre 

of Training Firms).   

 
 

2. Întreprinderea simulată – concept, obiective și impact  
 

Întreprinderea simulată asigură o învățare, dezvoltarea și aprofundare mult mai facile 

și mai utile a cunoștințelor economice și juridice și a abilităților sociale solicitate 

absolvenților (a studiilor universitare de licență sau de masterat) de către o firmă reală, 

contribuind la formarea aptitudinilor, deprinderilor și competențelor care pot fi aplicate în 

toate domeniile economice și în toate pozițiile structurilor organizatorice din cadrul unei 

entități juridice. 

  Întreprindere simulată, din punct de vedere conceptual, este o metodă interactivă de 

învățare care vizează dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin integrarea și aplicarea 

interdisciplinară a cunoștințelor, asigurând condiții pentru aprofundarea practică a 

competențelor dobândite de studenți/masteranzi în pregătirea profesională.  
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Scopul acestei metode inovative de învățare este dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale ale studenților/masteranzilor, prin simularea proceselor și a activităților care 

au loc într-o întreprindere reală, precum și relațiile de colaborare ale acesteia cu alte firme și 

instituții. 

  De asemenea, întreprinderea simulată are rolul fundamental de a contribui la formarea 

unei gândiri complexe prin intermediul căreia studenții/masteranzii să fie capabili să perceapă 

organizația ca o asociere a părților sale componente, dar și ca un întreg.  

Prin practicarea acestei metode de învățare, întreprinderea simulată, 

studenții/masteranzii au șansa de a cunoaște în detaliu departamentele, funcțiile 

managementului și funcțiunile unei întreprinderi, dezvoltându-și competențe specifice în 

concordanță cu disciplinele aferente specializării pe care o urmează.  

Rezultatele aplicării acestei metode sunt gândirea multidimensională, competențele de 

bază și cele complementare pe care le dobândesc studenții și masteranzii. 

Rezumând, se poate afirma că o întreprindere simulată este un instrument de pregătire practică 

a viitorilor absolvenți, ce utilizează proceduri şi mijloace identice cu cele din cadrul unei întreprinderi 

reale, cu excepţia produselor şi banilor, care sunt simulate.   

Putem afirma că întreprinderea simulată nu este doar un laborator foarte bine dotat, ci și un 

concept care modifică sistemul tradiţional de instruire. 

Cu alte cuvinte, nu dotarea, de altfel necesară, reprezintă elementul definitoriu al întreprinderii 

simulate, ci conceperea activităţilor din cadrul laboratorului. 

      Obiectivul general avut în vedere la introducerea acestei metode inovative de învăţare, 

întreprinderea simulată îl reprezintă dezvoltarea spiritului antreprenorial. Acest obiectiv se poate 

realiza astfel:  

• familiarizarea studenților/masteranzilor cu activităţile specifice unei întreprinderi reale 

• simularea operaţiunilor şi proceselor economice specifice mediului real de afaceri  

• dezvoltarea și perfecţionarea limbajului de afaceri  

• dezvoltarea competenţelor şi atitudinilor necesare unui antreprenor dinamic: creativitate, 

gândire critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucrul în 

echipă, iniţiativă, perseverenţă, auto-organizare şi auto-evaluare a resurselor individuale, 

flexibilitate. 

Obiectivele specifice aplicării acestei metode de învăţare se referă la: 

• dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților  

• facilitarea trecerii absolvenţilor de la şcoală la viaţa activă 

• dezvoltarea spiritului antreprenorial al adulţilor prin programele de formare profesională 

continuă 

 Implementarea acestei forme practice de învățare în instituțiile de învățământ superior,  are drept 

scop crearea tipului de întreprinzător dinamic, inovator, bine pregătit, capabil să dezvolte un nou 

proces de producţie, să aducă pe piaţă un nou produs sau serviciu sau să descopere o nouă cale de 

distribuţie în cadrul unei întreprinderi reale. Cu alte cuvinte, această metodă vine în sprijinul mediului 

de afaceri, furnizându-i acestuia forță de muncă specializată, cu competențe antreprenoriale dobândite 

fără costuri și riscuri suplimentare din partea lor.  
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În urma aplicării unei astfel de metode de învățare se pot obține următoarele beneficii: 

 

 Pentru absolvenți 

• creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii  

• reducerea perioadei de acomodare la locul de muncă  

• mai buna  adaptabilitate la schimbarea locului de muncă  

• flexibilitate 

• asumarea iniţiativei şi a riscului 
• însușirea unei gândiri critice, multidimensionale, analitice și responsabilă în concordanță 

cu contextul organizațional și influențele factorilor de contingență;  

• o capacitate mai mare de aplicare practică de către studenți a cunoștințelor de specialitate. 
 

 Pentru angajatori 

• o forță de muncă tânără specializată 

• economie de timp și de resurse financiare necesare pregătiri proaspeților absolvenți 

• reducerea timpului de adaptare a noilor angajați la cerințele de pe piața muncii 

 

 Pentru universități 

• posibilitatea adaptării permanente a curriculei universitare la cerințele pieței muncii prin 

contactul direct pe care-l au cu mediul de afaceri 

• creșterea numărului de studenți datorită creșterii absorbției absolvenților pe piața muncii  

În învăţământul superior economic şi tehnic, întreprinderea simulată reprezintă o componentă a 

formării profesionale a studenților și masteranzilor. În cadrul activităților extracurriculare studenții  pot 

participa la târguri interne şi internaţionale ale întreprinderilor simulate. 

În ceea ce privește finalitatea acestei metode practice de învățare, gradul de inserție a 

absolvenților pe piața muncii și facilitarea tranziției de la școală la viața activă prin dezvoltarea 

abilităților și competențelor studenților în concordanță cu necesitățile de pe piața muncii, mediul 

universitar, în cadrul procesului de formare, contribuie la dezvoltarea acestor competențe prin 

simularea activităților specifice mediului de afaceri real. 
 

3. Înființarea unei întreprinderi simulate  
 

3.1. ROCT – Romanian Coordination Centre of Training Firms  
 

În România întreprinderile simulate sunt integrate în rețeaua națională a firmelor de 

exercițiu sau întreprinderilor simulate coordonate de ROCT- Centrala Rețelei Firmelor de 

Exercițiu / Întreprinderilor Simulate din Romania (ROmanian Coordination Centre of 

Training Firms), care funcționează în concordanță cu prevederile OMECT nr. 5109 din 

25.08.2008.  
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ROCT este departament al Centrului National de Dezvoltare al Învățământului 

Profesional și Tehnic și are următoarele atribuții:  

 Înregistrează firmele de exercițiu / întreprinderile simulate din învățământul 

preuniversitar și superior din Romania, conform procedurilor de înregistrare ale unei 

firme reale.  

 

 Coordonează activitatea rețelei naționale a firmelor de exercițiu / întreprinderilor simulate 

din Romania, prin:  

 Simularea activităților desfășurate de Camera de Comerț și Industrie a României si 

Registrul Comerțului;  

 Simularea activităților băncii virtuale pentru activități de decontare interne și 

internaționale;  

 Simularea activităților referitoare la plata asigurărilor sociale și de sănătate, a 

impozitelor si taxelor, conform legislației în vigoare;  

 Organizarea de activități în scopul formării cadrelor didactice cu privire la firmele 

de exercițiu / întreprinderile simulate;  

 Organizarea și participarea la manifestări și proiecte internaționale legate de 

activitatea firmelor de exercițiu / întreprinderilor simulate;  

 Dezvoltarea de parteneriate cu agenții economici;  

 Elaborarea materialelor didactice pentru firmele de exercițiu / întreprinderile 

simulate;  

 Diseminarea informațiilor cu privire la oportunitățile de parteneriat pe piața 

internațională a firmelor de exercițiu / întreprinderilor simulate de afaceri din 

străinătate;  

 Reprezintă firmele de exercițiu / întreprinderile simulate din rețeaua internațională 

EUROPEN;  

 Monitorizează și evaluează activitatea firmelor de exercițiu / întreprinderilor 

simulate din rețeaua națională.  

 Informează Ministerul Educației, Cercetării și Inovării cu privire la activitatea 

desfășurată.  

 

ROCT asigură toate activitățile care simulează mediul extern al unei 

întreprinderi reale.  
ROCT este o structură unică la nivel național, fiind afiliată, începând cu anul 

universitar 2008-2009 la EUROPEN (EUROpean Practice Enterprises Network)- Rețeaua 

internațională a firmelor de exercițiu / întreprinderilor simulate.  

Coordonarea metodologică pentru întreprinderile simulate este asigurată și de către 

Compartimentul de asistență pentru întreprinderi simulate din învățământul superior, care 

funcționează în cadrul Catedrei de Management si Ingineria Sistemelor, Facultatea de 

Construcții de Mașini din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca.  
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3.2. Etapele înființării unei întreprinderi simulate 
 

Etapa preliminară de înființare 

Înainte de înființarea unei întreprinderi simulate, atât cadrele didactice, cât și 

studenții/masteranzii trebuie să desfășoare următoarele activități preliminare: 

 Culegerea de informații de la institutiile abilitate cu privire la infiintarea unei firme 

(Oficiul Registrul Comerțului; bănci; birouri notariale; Inspectoratul Teritorial de 

Muncă; Casa de Asigurări de Sănătate; Casa de Pensii) 

 Organizarea de dezbateri in cadrul grupelor de studenți pe baza informațiilor colectate, 

pe marginea următoarelor obiective: alegerea denumirii intreprinderii; alegerea siglei 

intreprinderii simulate; alegerea formei juridice; alegerea obiectului de activitate; 

atabilirea capitalului social; nominalizarea asociatilor; întocmirea documentatiei de 

constituire conform cerintelor ROCT. 
 

Etapa înființării propriu-zise a întreprinderii simulate 

Înființarea propriu-zisă a unei întreprinderi simulate presupune, conform Metodologiei 

ROCT, parcurgerea mai multor etape, astfel: 

1. Solicitarea  rezervării denumirii întreprinderii simulate 

Denumirea unei întreprinderi simulate poate conține cuvinte sau expresii ce denumesc 

alte întreprinderi simulate. În acest sens este necesară completarea unei cereri privind acordul 

ROCT de a utiliza respectivele cuvinte. 

Se completează “Cererea de rezervare denumire” – document disponibil pe 

pagina web a ROCT (www.roct.ro), pe care se înscriu trei denumiri agreate în ordinea 

preferințelor. Documentul completat se trimite scanat pe e-mail la adresa de mail precizată în 

Metodologia ROCT.  

Se așteaptă primirea acceptului de la ROCT pentru rezervarea denumirii. 

 

2. Întocmirea documentației în vederea constituirii  

Pentru înființarea unei întreprinderi simulate este necesară completarea următoarelor 

formulare:  

 Cerere de înregistrare și autorizare a funcționării; 

 Act constitutiv al întreprinderii simulate; 

 Declarații proprii; 

 Declarația privind autorizarea funcționării; 

 Dovada sediu – contract de închiriere; 

 Cerere de eliberare a cazierului fiscal. 

 Cerere de deschidere de cont; 

 Fișa cu specimene de semnatură; 

 Foaia de vărsământ pentru capital social; 

 Împuternicire pentru depunere capital social. 

 Formular de înregistrare în baza de date ROCT 

http://www.roct.ro/
mailto:rezervare.denumire@roct.ro
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Toate aceste formulare se găsesc pe site-ul ROCT (www.roct.ro).  

În această etapă profesorul coordonator verifică documentația, având în vedere 

corectitudinea completării și aspectul îngrijit al documentelor, precum și completarea tutror 

documentelor solicitate. 

 

3.  Transmiterea la ROCT a documentelor scanate si arhivate RAR pe adresa de 

email  indicată în Metodologia ROCT și luarea în primire a documentelor eliberate de 

către ROCT 

 

4. Crearea unui cont nou pe site-ul ROCT pentru întreprinderea simulată. 

Crearea acestui cont se face prin selectarea aplicației CONT NOU de pe site-ul 

centralei și completarea câmpurilor solicitate în aplicație. Pe baza documentelor primite, 

centrala ROCT va activa contul și astfel, întreprinderea nou creată va fi inclusă în baza de 

date a ROCT și vizibilă pentru celelelalte întreprinderi simulate. 

După activarea întreprinderii simulate, studenții vor avea acces la contul nou creat prin 

AUTENTIFICAREA pe site-ul ROCT. În cont vor avea codurile de identificare ale 

întreprinderii simulate (CIF și contul bancar – la submeniul Tranzacții). 

Certificatul de înregistrare al întreprinderii simulate va fi postat pe site-ul ROCT de 

unde studenții il vor putea descărca. 

De asemenea, tranzacțiile se vor putea realiza doar prin intermediul aplicației de pe 

site. Din contul intreprinderii se acceseaza meniul Tranzacții, se dă click pe ORDIN DE 

PLATĂ NOU, se completează câmpurile solicitate și se finalizează tranzacția. 

Extrasul de cont este vizibil în orice moment, în submeniul Tranzacții. 

 

Responsabilități ale unei întreprinderi simulate autorizate 

1. Consultarea peridică a site-ului ROCT; 

2. Inștiințarea Centralei ROCT cu privire la orice modificări juridice intervenite în 

cadrul întreprinderii simulate; 

3. Transmiterea la ROCT lunar a instrumentelor de plata, arhivate, pe adresa 

banca.virtuala@roct.ro ; 

4. Realizarea a cel puțin unei tranzacții economice naționale pe lună; 

5. Contactarea a cel puțin trei întreprinderi simulate din străinatate pe parcursul unui an 

universitar și realizarea de tranzacții economice internaționale cu acestea; 

6. Respectarea procedurilor de înscriere la târguri naționale și internaționale conform 

precizărilor ROCT. 

 

3.3. Activitățile desfășurate în cadrul unei întreprinderi simulate 
 

Activitățile necesare a se desfășura inițial în cadrul unei întreprinderii simulate sunt: 

 Stabilirea siglei firmei; 

 Stabilirea activității (produse, servicii etc.); 

 Contabilitate: bilanț de constituire; 
 

http://www.roct.ro/
mailto:banca.virtuala@roct.ro
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 Achiziția de active:achiziția de mărfuri; organizarea gestiunii depozitului; 

  Elaborarea structurii organizatorice: 

 Fișa postului; 

 Angajarea salariaților; 

 Contracte de muncă; 

 Organizarea proceselor pentru biroul în care se derulează activitățile standard; 

 Stabilirea sistemului de arhivare: 

 Computerizată 

 Bibliorafturi; 

 Dulapioare; 
 

 Elaborarea formularelor: 

 Hârtie cu antet; 

 Formulare de comandă; 

 Aviz de expediție; 

 Facturi; 

 Formular standard mesaj; 

 Fax; 

 E-mail 
 

 Achiziționarea materialelor de birotică: ștampila firmă; bibliorafturi; plicuri; ștampilă 

intrare 

 Elaborarea condițiilor generale de afaceri; 

 Crearea diverselor fișiere necesare: 

 Fișierul pentru înregistrarea intrărilor/ieșirilor de poștă; 

 Fișier pentru comenzi primite și comenzi date; 

 Elaborarea catalogului de produse; 

 Crearea paginii web a întreprinderii simulate; 

 Împărțirea sarcinilor și a atribuțiilor. 

 

Rezultatele activităților inițiale desfășurate în cadrul unei întreprinderi simulate trebuie să 

se concretizeze în: 

 „Manualul” de organizare a firmei, care va cuprinde: 

 Structura organizatorică (organigrama); 

 Fișele postului; 

 Planul managerial; 

 Procesele din fiecare compartiment cu documentele aferente; 

 Fluxul informațional. 

 Catalogul întreprinderii simulate; 

 Site-ul web al întreprinderii simulate; 

 Dosarele cu documentele justificative , respectiv cu operațiunile de afaceri: în format 

material; în format electronic. 
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Printre responsabilitățile unei întreprinderi simulate autorizate se numără și relaționarea 

cu alte întreprinderi simulate. Aceată activitate se realizează atât pe piața națională, cât și 

pe piața internatională, și vizează contactarea următoarelor instituții: 

1. Relaționarea cu alte întreprinderi simulate din România prin următoarele metode: 

 Contactarea (directă); 

 Negocierea (directă); 

 Livrarea (directă); 

 Plata și încasarea (prin intermediul ROCT); 

 Servicii postvânzare. 

2. Relaționarea cu întreprinderi simulate din alte țări, prin: 

 Contactare (directă); 

 Negociere (directă); 

 Livrare (directă); 

 Plată și încasare (prin intermediul ROCT); 

 Servicii postvânzare. 

3. Relaționarea cu întreprinderea simulată „partener” („firma mamă”), prin: 

 Protocol de parteneriat. 

4. Relaționarea cu universitatea de proveniență. Direcțiile de relaționare în acest sens vizează: 

 Dreptul de folosință asupra spațiului (contract de locațiune/închiriere); 

 Primirea corespondenței; 

 Reprezentare a instituției; 

 Colaborarea cu alți profesori din instituție; 

 Asigurarea de către instituție a condițiilor materiale necesare desfășurării activității 
 

 

3.4. Rețeaua întreprinderilor simulte din România 
 

Conform datelor înscrise pe site-ul ROCT (ROmanian Coordination Centre of 

Training Firms), în România au fost înregistrate și autorizate până în prezent 137 de 

întreprinderi simulate. Dintre acestea, mai sunt active în momentul de față doar 30 de 

întreprinderi simulate. 

În anul universitar 2011-2012 au fost autorizate de către ROCT 22 de întreprinderi 

simulate. Acestea au funcționat în cadrul a șapte universități din trei centre universitare din 

țară, respectiv: București, Iași și Timișoara. Din cele 22 de întreprinderi simulate – cinci au 

avut ca obiect de activitate comerțul, cinci întreprinderi simulate turismul, două întreprinderi 

simulate de producție și opt întreprinderi simulate au avut ca obiect alte servicii (cele mai 

multe prestând servicii de consultanță în domeniul contabil).  

 În anul universitar 2012-2013 au fost înregistrate pe ROCT 57 de întreprinderi 

simulate, de către 16 universități din zece centre universitare din țară, respectiv: București, 

Constanța, Cluj-Napoca, Galați, Iași, Ploiești, Târgoviște, Târgu Jiu, Târgu Mureș și  
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Timișoara. Din cele 57 de întreprinderi simulate, cele mai multe au avut ca obiect de activitate 

comerțul (23 de întreprinderi simulate), patru întreprinderi simulate au avut ca obiect de 

activitate turismul, opt întreprinderi simulate au fost înregistrate ca unități de producție și 22 

întreprinderi simulate au avut ca obiect alte servicii. 

Așa cum reiese și din tabelul de mai jos (Tabel nr.1), în anul universitar 2013-2014 au 

fost înregistrate pe ROCT 53 de întreprinderi simulate, de către 10 universități din opt orașe, 

respectiv: Alba-Iulia, București, Cluj-Napoca, Iași, Ploiești, Pitești, Târgoviște și Timișoara. 

Din cele 53 de întreprinderi simulate, cele mai multe au avut ca obiect de activitate comerțul 

(23 de întreprinderi simulate), două întreprinderi simulate au avut ca obiect de activitate 

turismul, șase întreprinderi simulate au fost înregistrate ca unități de producție și 21 

întreprinderi simulate au avut ca obiect alte servicii. 

Până în prezent, conform datelor înscrise pe site-ul ROCT, în anul universitar 2014-

2015 au fost autorizate deja cinci întreprinderi simulate. Acestea funcționează în patru 

universități din patru orașe, respectiv: Alba-Iulia, București, Constanța și Iași.  

 

Tabel nr.1. Rețeaua de întreprinderi simulate din România pe ani universitari și pe domenii de 

activitate 

 

An universitar 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Număr 

întreprinderi 

simulate 

22 57 53 5 

Comerț 5 23 23 1 

Turism 5 4 2 - 

Producție 2 8 6 1 

Bănci locale 2 - 1 - 

Alte servicii 8 22 21 3 

Nr. Universități 7 16 10 4 

Nr. localități 3 10 8 4 

Sursa: Date preluate de pe site-ul ROCT: http://www.roct.ro/intreprinderi-simulate/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.roct.ro/intreprinderi-simulate/
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Figura nr.1. Rețeaua de întreprinderi simulate din România pe ani universitari și pe domenii 

de activitate 

 
Sursa: Prelucrare proprie a datelor preluate de pe site-ul ROCT: http://www.roct.ro/intreprinderi-simulate/ 

 

Analizând rețeaua de întreprinderi simulate din România din punct de vedere al 

structurii acesteia pe localități, așa cum reiese și din graficul de mai jos (Figura nr.2), se 

constată că cel mai mare număr de astfel de întreprinderi au fost înființate în București 

(26,39% din total), urmat de Timișoara (25%) și de Iași (21,53%).   

 

Figura nr.2. Rețeaua de întreprinderi simulate din România- structura pe localități (%) 

 
Sursa: Prelucrare proprie a datelor preluate de pe site-ul ROCT: http://www.roct.ro/intreprinderi-simulate/ 
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La polul opus se află Târgu Jiu, Târgu Mureș și Galați (0,69% fiecare oraș). Un număr 

însemnat de întreprinderi simulate au fost înființate în universități din centre precum: Cluj-

Napoca (6,94%), Ploiești (6,94%), Târgoviște (5,55%) și Constanța (3,47%). Singura 

întreprindere simulată înregistrată pe ROCT, care a funcționat într-un liceu este cea din 

Roșiorii de Vede de la Liceul Tehnologic ”Virgil Madgearu”.  
 

4. ISHORECA – Legătura dintre școală și piața muncii 
 

4.1. Proiectul   ”Întreprinderea simulată: O punte între școală și piața muncii” 
 

Proiectul ”Întreprinderea simulate: O punte între școală și piața muncii” este cofinanţat 

din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 2 – Corelarea învăţării pe tot 

parcursul vieţii cu piaţa muncii, domeniul major de intervenţie 2.1. – Tranziţia de la şcoală la 

viaţa activă. 

Beneficiarul proiectului este Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Management 

Financiar Contabil Constanța. 

Obiectivul general al proiectului este implementarea unei întreprinderi simulate cu 

profil servicii hotel-restaurant la nivelul instituției de învățământ superior mai sus amintite. 

De asemenea, instruirea practică în întreprinderea simulată a unui numar 210 studenți 

și masteranzi și organizarea de activități de consiliere și orientare profesională pentru 360 de 

studenți, constituie alte două obiective majore ale proiectului. 

Întreprinderea simulată: O punte între școală și piața muncii, este un proiect care 

oferă studenților și masteranzilor șansa de a avea acces la cunoștințe practice și la resurse 

similar celor dintr-o întreprindere reală. 

Construit după un concept inovativ, acela de întreprindere simulate, proiectul își 

propune să ofere studenților și masteranzilor șanse reale de integrare pe piața muncii prin 

asigurarea unor stagii de practică sub coordonarea unor tutori specialiști în diverse domenii 

din instituțiile partenere (Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management 

Financiar_Contabil Constanța și Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane).  

 

4.2. ISHORECA 
ISHORECA va fi o întreprindere simulată care va avea ca obiect de activitate turismul, 

oferind servicii de cazare, restaurant și catering.  

Categoria de clasificare a hotelului va fi de 3 stele și va oferi cazare în 100 de camere. 

 
4.2.1. DEPARTAMENTE 

La nivelul întreprinderii simulate de tip hotel-restaurant vor funcționa opt departamente: 

 managementul general al hotelului; 

 managementul activităților de cazare; 
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 managementul restaurantului;  

 marketing; 

 management financiar-contabil;  

 aprovizionare;  

 juridic 

 management resurse umane 

 
4.2.2. PROCESE DE MUNCĂ ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII SIMULATE 

 

Procesele de muncă în cadrul întreprinderii simulate se impart în trei categorii așa 

cum sunt prezentate și în diagrama de mai jos: 

 

Diagrama 1. Procesele de muncă în cadrul ISHORECA  

 

 
  

 

Procesele de management general vor fi detaliate în diagram următoare: 
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Diagrama nr.2 Procesele de management general în cadrul ISHORECA 

 

 
 

 

Procesele de bază din cadrul ISHORECA se impart în două categorii, astfel: 

 

Diagrama 3. Procesele de bază în cadrul ISHORECA 

 

 
 

Procesele de suport în cadrul întreprinderii simulate vor fi cele prezentate în diagram 

următoare: 
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Diagrama 4. Procesele de suport în cadrul ISHORECA 

 
 
4.2.3. ACTIVITĂȚI DERULATE DE CĂTRE STUDENȚI/MASTERANZI ÎN CADRUL IS 

 

În mod concret, studenții vor fi implicați în următoarele tipuri de activități specifice 

unei firme din domeniul serviciilor turistice: 

Înființarea propriu-zisă, respectiv elaborarea documentelor și derularea etapelor pe 

care le implică deschiderea unei firme (alegere denumire, cerere înregistrare și autorizate 

funcționare, act constitutive, deschidere cont bancar, depunere capital social etc.) 

În această situație, studenții/masteranzii vor avea posibilitatea de a experimenta 

activitatea pe care o derulează cei care ocupă funcții de top - management în cadrul firmelor 

prestatoare de servicii turistice.  

Studenții din cadrul grupului – țintă implicați în astfel de activități vor participa la: 

 Planificarea activității hotelului și elaborarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii 

simulate; 

 Organizarea întreprinderii simulate (identificarea atribuțiilor departamentelor, 

identificarea posturilor, numărului de angajați, elaborarea Regulamentului de Organizare 

și Funcționare, Regulamentului de Ordine Interioară, Organigrama generală, Organigrame 

parțiale ale departamentelor hotelului, Fișele postului); 

 Conducerea efectivă a personalului – ceea ce presupune luarea de decizii care să 

favorizeze transpunerea planurilor în acțiune; 

 Control-evaluare – studenții vor înțelege cum se derulează controlul managerial, care sunt 

instrumentele de control utilizate; indicatorii utilizați și nivelului de importanță al 

fiecăruia; modalitățile de control ale aspectelor informale și, desigur, care este atitudinea 

pe care trebuie să o aibă un manager în raport cu rezultatele controlului; 

 Conceperea sistemului informational al firmei 
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 Elaborarea planului de marketing ceea ce presupune că studenții vor analiza mediului 

intern și extern al firmei, segmentul de piață căruia i se adresează IS și, pe această bază, 

vor putea elabora politici de relaționare cu clienții, precum și strategii de preț, produs, 

distribuție și promovare a IS. 

 
 

5. Concluzii 
 

Întreprinderea simulată este o metodă interactivă de învățare care are drept scop 

creșterea gradului de absorbție a absolvenților pe piața muncii, contribuind la dezvoltarea 

spiritului antreprenorial, prin integrarea și aplicarea interdisciplinară a cunoștințelor, 

asigurând condiții pentru aprofundarea practică a competențelor dobândite de 

studenți/masteranzi în pregătirea profesională.  

Beneficiile unei astfel de metode interactive de învățare sunt evidente și vizează în 

primul rând studenții și masteranzii, deoarece: va creşte gradul de inserţie pe piaţa muncii, se 

va reduce perioada de acomodare la locul de muncă, vor avea o mai buna  adaptabilitate la 

schimbarea locului de muncă, flexibilitate și o capacitate mai mare de aplicare practică a 

cunoștințelor de specialitate. 

 

În România au fost autorizate de către ROCT (Centrala Rețelei Firmelor de Exercițiu / 

Întreprinderilor Simulate din Romania) din 2011, până în prezent 137 de întreprinderi 

simulate. Cel mai mare număr de întreprinderi simulate au fost înființate în anul universitar 

2012-2013 (57 de întreprinderi simulate). 

Analizând cele 137 de întreprinderi simulate din punct de vedere al obiectului de 

activitate, se constată că 37,96% dintre acestea au ca obiect de activitate comerțul, 8,03% 

turismul, 12,41% desfășoară activități de producție, 2,19% se înscriu în sfera financiar-

bancară, iar 39,41% prestează alte servicii, ponderea cea mai mare având-o serviciile de 

consultanță în domeniul financiar-contabil. 

Proiectul ”Întreprinderea simulate: O punte între școală și piața muncii”, cofinanţat din 

Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii 

cu piaţa muncii, domeniul major de intervenţie 2.1. – Tranziţia de la şcoală la viaţa activă are, 

ca obiectivul general, implementarea unei întreprinderi simulate cu profil servicii hotel-

restaurant la nivelul instituției de învățământ superior mai sus amintite. 
 

În cadrul ISHORECA vor funcționa opt departamente și se vor derula trei categorii de 

procese de muncă, respectiv procesele de management general, procesele de bază specifice 

unei unități hoteliere și procesele de suport. 

Studenții și masteranzii vor derula efectiv activități, precum: înființarea propriu-zisă a  

întreprinderii simulate, planificarea activității hotelului și elaborarea strategiei de dezvoltare a 

întreprinderii simulate; organizarea întreprinderii simulate, conducerea efectivă a  
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personalului, control-evaluare, conceperea sistemului informational al firmei, elaborarea 

planului de marketing. 
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