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REGULAMENTUL CONCURSULUI REGIONAL 

 “ANTREPRENOR DE SUCCES” 

 

1. Argument 

Pornind de la situaţia economică şi de la premisa susţinută de tot mai mulţi specialişti în 

domeniu , că diferenţa între o firmă de succes şi o firmă oarecare constă în managementul 

fiecăreia, se conturează ideea de a dezvolta tinerilor spiritul antreprenorial, creativitatea, 

capacitatea de decizie şi lucru în echipă, competenţe care pot fi formate prin  diferite domenii 

ale cunoaşterii. 

În acest context, Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Bucureşti organizează 

concursul regional  „ANTREPRENOR DE SUCCES”– Ediţia  a II-a ediţie organizată pentru 

elevii care doresc să dobândească competenţe necesare derulării unei afaceri de succes.  

Competiţia  este structurată în două secţiuni a căror tematică este bazată pe exemple de 

bună  practică din domeniul economic. 

 

2. Scop 

Antrenarea elevilor în dobândirea spiritului antreprenorial şi capacitatea de a lucra în 

echipă.  

 

3. Obiective: 

 Dezvoltarea durabilă prin inovare; 

 Promovarea şi dezvoltarea antreprenoriatului; 

 Dezvoltarea carierei profesionale pentru o piaţă a muncii dinamică şi 

flexibilă; 

 Asigurarea şi dezvoltarea calităţii în unităţile de învăţământ profesional şi 

tehnic. 

 

4. Grupul ţintă: 

Grupul ţintă direct sunt elevii claselor XI-XII, doritori de competiţie, iar cel indirect 

cadrele   cadrele didactice implicate în proiect.  

 

5. Responsabilităţi 

            Comisia de coordonare se ocupă cu organizarea şi desfăşurarea Concursului regional 

„ANTREPRENOR DE SUCCES”. Ea este numită la nivelul unităţii organizatoare şi se constituie 

din reprezentanţi ai acesteia  prof. Negoianu Nicoleta, prof. Şerban Iuliana, prof. Păun Nastase 

Lidia, prof. Stanciu Doina. 

 

Atribuţiile comisiei de coordonare sunt: 

 Organizează şi răspunde de desfăşurarea competiţiei;  

 Ia măsuri pentru desfăşurarea competiţiei în conformitate cu prevederile prezentului 

regulament; 

 Stabileşte data desfăşurării competiţiei; 

 Stabileşte programul de desfăşurare; 
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 Asigură condiţiile necesare desfăşurării competiţiei: săli, mijloace 

tehnice şi materiale; 

 Întocmeşte lista invitaţilor; 

 Publică şi transmite invitaţilor programul şi regulamentul de desfăşurare a 

competiţiei; 

 Numeşte Comisia de evaluare; 

 Verifică respectarea condiţiilor de înscriere a participanţilor;  

 Întocmeşte lista participanţilor şi o transmite Comisiei de evaluare; 

 Prezintă concluziile şi aprecierile cu privire la atingerea obiectivelor; 

 Prezintă premiile competiţiei. 

 

Evaluarea paginilor Web şi a prezentărilor Power Point este realizată de o Comisie de 

evaluare, numită pentru fiecare secţiune, care se constituie din cadre didactice din cadrul 

Colegiului Economic ”Costin C. Kiriţescu” şi cadrele didactice coordonatoare ale echipelor 

participante din unităţile implicate în proiect.  

Comisia de evaluare are următoarele atribuţii: 

 Răspunde de corectitudinea evaluării competiţiei, în conformitate cu prevederile 

prezentului regulament; 

 Colaborează cu Comisia de coordonare; 

 Stabileşte şi gestionează necesarul de materiale necesare pentru desfăşurarea  

probelor şi pentru evaluare acestora; 

 Examinează şi evaluează elevii, în conformitate cu criteriile de evaluare din 

prezentul regulament; 

 Centralizează rezultatele evaluării elevilor pentru fiecare secţiune;  

 Întocmeşte şi avizează listele cu rezultatele finale ale elevilor pentru fiecare 

secţiune;   

 Afişează listele cu rezultatele finale ale elevilor pentru fiecare secţiune şi le 

transmite Comisiei de coordonare;  

 Elaborează şi completează diplomele de premiere şi le transmite Comisiei de 

coordonare; 

 Formulează concluzii şi aprecieri cu privire la atingerea obiectivelor competiţiei. 

 

6. Mod de desfăşurare  

Concursului regional „Antreprenor de succes” se va desfăşura pe două secţiuni: 

 

6.1 Competiție pagină Web cu tema :“Promovare inteligentă, succes garantat!” 

   Elevii participanţi la această competiție au posibilitatea de a realiza pagina Web de 

promovare a unei activităţi, domeniu de activitate, idei de afacere, produs, serviciu etc. 

utilizând diverse instrumente de promovare (elemente de identificare, grafică, navigare). 

Fiecare echipă participantă este formată din doi elevi. Participarea la competiție este online. 

Pot participa elevi de la clasele XI-XII (profil servicii). Competiția doreşte să dezvolte 

creativitatea şi spiritul antreprenorial al elevilor. 

 

6.2 Competiţia prezentare Power Point cu tema: “Paşi de urmat pentru o afacere de 

succes!”. 

Elevii participanţi la această competiţie vor realiza prezentări Power Point ce vor cuprinde 

exemple de paşi de urmat pentru a desfăşura o afacere de succes. Se vor avea în vedere 

următoarele aspecte: profesionalism, conduită, perseverenţă, îndeplinirea cerinţelor clienţilor, 
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atragerea unui număr cât mai mare de clienţi, elemente de noutate ale produselor si 

serviciilor , activităţile de promovare etc. 

  Participarea la competiţie a fiecărei echipe  formată din doi elevi se realizează prin  

încărcarea materialului pe platfoma online. Pot participa elevi de la clasele XI-XII (profil 

servicii-tehnic).  

 Competiţia dezvoltă creativitatea, luarea unor decizii şi prezentarea acestora, 

comunicarea şi inter-relaţionarea, capacitatea de convingere, spiritul antreprenorial. 

Înscrierea online si transmiterea materialelor specifice competiţiilor se realizeaza pe platfoma 

online a proiectului, Antreps. 

 

7.Colectarea, gestionarea datelor echipelor participante: 

https://forms.zohopublic.com/ nastaselidia/form/ ANTREPS20181/formperma/ ED1EAa3EajK62346GJ57jM0k0 

 

  8. Perioada de desfasurare a concursului : 

- înscrierea și transmiterea materialelor  online pentru concurs: pana la data de 23.03.2018; 

- perioada de evaluare a celor doua competiţii: aprilie-mai 2018; 

- diseminarea rezultatelor concursului catre participanţi: iunie 2018. 

 

   9 . Locul desfăşurării: Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu”, Str. Peştera Dâmbovicioara,  

nr.12, Sector 6, Bucureşti 

 

10. Evaluare: 

Evaluarea paginilor  Web şi a prezentărilor Power Point este realizată de o Comisie de 

evaluare, numită pentru fiecare secţiune.  

Rezultatele evaluării celor două competiţii vor fi comunicate pana la finalul lunii mai, 

2018.  

 

11. Premii şi diplome  

 Pentru fiecare secţiune se acordă diplome pentru locurile I, II, III  și premii speciale.  

Numărul menţiunilor poate fi de până la 25% din numărul grupelor participante la concurs.  

Fiecare elev va primi diploma de participare. 

 

12. Criterii de evaluare: 

a. Prezentarea Power Point: 

- Structura prezentării (20p): concentrarea slide-urilor-max. 20 de slide-uri, existenţă 

introducere, cuprins, încheiere, originalitate prezentării. 

- Elemente componente (20p): existenţa elementelor de identificare ale firmei (nume, 

obiect de activitate, adresă de contact, siglă, motto), organigrama, prezentarea gamei 

de produse/servicii, oferta specială. 

- Forma prezentării (20p): expunere şi argumentare (limbaj de specialitate, capacitate de 

sinteză, analiză şi argumentare), expresivitatea şi atractivitatea prezentării 

- Limbajul şi stilul (20p): folosirea maximă a vizualului şi a auditivului, imagini cu  

impact în prezentare: puternice, clare, adecvate, originale. 

- Efecte speciale (20p): folosirea ideii de multimedia (orice element poate susţine ce se 

spune: grafice, mişcare, conţinuturi, titluri, marcaje etc.), dinamism, imagini puternice 

şi expresive. 

 

 

 

https://forms.zohopublic.com/nastaselidia/form/ANTREPS20181/formperma/ED1EAa3EajK62346GJ57jM0k0
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9.2 Pagină Web 

- Elemente de identificare  40 p: denumire, siglă, motto, oferta, listă de preţuri, 

organigrama, situare geografică, etc.  

- Navigare 40 p: pagina se încarcă rapid, elementele de navigare să fie clare, câmpul 

de navigare să fie în permanenţă disponibil şi vizibil, linkurile să poată fi ușor 

identificate şi accesate;  

- Grafica 20 p: originalitate, apelarea diferitelor pagini se face în mod consecvent, 

elementele de navigare şi cele grafice să fie aşezate în acelaşi loc pe pagină, 

paginile dispun de o configuraţie grafică unitară, să poată fi citită şi în alte limbi; 

 

13. Rezultate aşteptate 

          - dezvoltarea spiritului antreprenorial;  

- dezvoltarea spiritului de competiţie;  

   - dezvoltarea capacităţii de analiză si luare a deciziilor;  

- exprimare şi susţinerea propriilor păreri;  

- dezvoltarea capacităţiilor de comunicare. 

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Enache Gabriela 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


