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ÎNTREPRINDERE SIMULATĂ 

Departamentele Administrație Publică și Comunicare, Relații Publice și Publicitate anunță demararea procedurii de 

selecție a studenților ce vor fi implicați în Activitatea 6 - Implicarea a 60 de studenți de la FSPAC-UBB în cadrul unei 

întreprinderi simulate în domeniul consultanței în afaceri a Proiectului ”Consiliere profesională, stagii de practică și 

întreprindere simulată: o șansa în plus la angajare pentru studenții de la specializarile administrație publică și 

comunicare, relații publice și publicitate.” 

Precondiții: 

Solicitanții trebuie să fie studenți în anul 3 la forma de învațământ licență și anii 1 sau 2 la forma de învățământ 

master, la oricare dintre specializările oferite de cele 2 departamente menționate mai sus. 

Selecție: 

Selecția se face pe baza dosarului depus până în data de 10 octombrie la secretariat ID, Cristina Ciupei. Dosarul 

trebuie să conțină: formularele de înscriere (se completează la secretariat), scrisoare de motivație, copie după CI, CV. 

Criterii de evaluare a aplicațiilor: 

1. Scrisoarea de motivație – 40% (vor fi urmăritea claritatea și concizia scrisorii, precum și calitatea justificării 

motivării de participare în întreprinderea simulată). 

2. CV – 20% (vor fi urmărite calitatea CV-ului și activitățile extracurriculare sau cele care arată inițiativă din partea 

aplicantului, precum și rezultatele academice din semestrul anterior). 

3. Interviu de grup – 40% (vor fi urmărite prezența, abilitățile de comunicare, spontaneitate și originalitatea 

aplicanților)cția se va face în limita celor 60 de locuri! 

Durata stagiului: 3 luni, în trei sesiuni: octombrie – decembrie, ianuarie – martie, aprilie – iunie. 

Ce presupune? 

- Studenții selectați vor fi distribuiți pe posturi în cadrul unei întreprinderi simulate și vor fi implicați în activitățile 

acesteia.  

- Studenții vor pune în practică a cunostințe și abilități de management organizațional, management financiar, 

managementul resurselor umane, marketing și promovare.  

- Domeniul activității întreprinderii virtuale include: realizarea de strategii de dezvoltare pentru comunități locale, 

elaborarea de politici publice, realizarea de documentații pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă, 

realizarea de planuri de afaceri, planuri de marketing, studii de fezabilitate etc. 

- În desfășurarea și organizarea activității și întocmirea documentelor specifice unei firme (organigrama, fișe de 

post, ordine de plată, facturi etc.) studenții vor fi asistați de experți din cadrul proiectului. 

Beneficii: 
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- Vei beneficia de educaţie antreprenorială într-un cadru similar cu cel al unei firme reale; 

- Vei învăţa practic cum se înfiinţează şi cum funcţionează o firmă; 

- Vei realiza strategii de dezvoltare locală, vei scrie proiecte pentru finanțări nerambursabile, şi vei întocmi 

planuri financiare, de marketing sau de resurse umane, toate acestea în cadrul facultății; 

- Vei fi asistat/ă de specialiști în formarea antreprenorilor și în consultanță; și 

- Implicarea în întreprinderea simulată este asimilată unui stagiu de practică, astfel la final vei primi o subvenție 

de 600 de lei; cei mai buni 30 de studenţi vor fi premiaţi suplimentar cu câte 800 de lei! 

Data limita de depunere a dosarelor: 10 octombrie. 

Informații suplimentare: Bogdan Moldovan, sala 1/6, Dan Balica, sala 1/8 
 


