Școala Gimnazială ”Gheorghe Banea” Măcin
Jud. Tulcea
Str. Florilor, nr. 30

REGULAMENTUL CONCURSULUI JUDEȚEAN
„CHEIA SUCCESULUI – VIITOR ANTREPRENOR”
EDIŢIA a III - a
ARGUMENT
Deseori, printre criticile aduse învățământului românesc este şi aceea că acesta nu se
implică suficient în pregătirea elevilor pentru viaţă, că unele informaţii dobândite în şcoală nu
servesc la nimic, iar aceştia, după absolvire, sunt dezorientaţi, având mari probleme în alegerea
domeniului de continuare a studiilor sau în integrarea pe piaţa muncii.
Domenii precum educația financiară sau antreprenorială sau cetățenie și creativitate
sunt domenii puțin valorificate în acest moment din punct de vedere extracurricular, unele fiind
discipline relativ noi. Acest proiect vine în întâmpinarea elevilor și a cadrelor didactice de a
identifica și valorifica resursele personale și locale, de a-și pune în valoare ideile și
competențele, având ca scop pregătirea acestora pentru viaţă şi încurajarea lor în demararea
unei afaceri / activități proprii după finalizarea studiilor.
Astfel, elevii vor avea oportunitatea să fie puşi în faţa unei situaţii oarecum reale în
ceea ce priveşte spiritul propriu de antreprenor sau identificarea unei probleme a comunității,
precum și găsirea unor soluții de rezolvare.
Scopul proiectului:
Proiectul are ca scop dezvoltarea spiritului antreprenorial, educarea elevilor cu privire
la punerea în aplicare a unei idei antreprenoriale precum și participarea la luarea deciziilor şi la
rezolvarea problemelor comunităţii;
Obiectivele specifice ale proiectului:
Satisfacerea curiozităţii şi a dorinţei de manifestare a spiritului antreprenorial, de
cultivare a încrederii în propriile forțe și idei, în beneficiile muncii creative;
 Aplicarea cunoştinţelor dobândite în rezolvarea unor situaţii problemă, precum şi în
analizarea posibilităţilor de dezvoltare personală sau locală;
 Dezvoltarea abilităților de confecționare a unor produse finite în vederea valorificării
acestora sau derulării unor mici afaceri;
 Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în
schimbare;


DATA: 10 MAI 2019
GRUPUL ȚINTĂ căruia i se adresează proiectul: copiilor din grădiniţe şi elevilor din
învățământul primar, gimnazial și liceal din județul Tulcea și din țară.
REGULAMENT DE PARTICIPARE
Pentru elevi:
· Participarea este directă, prin expunerea lucrărilor (pentru elevii din oraș și din apropiere) și
indirectă, prin trimiterea lucrărilor;
· Participarea elevilor este gratuită.
· Un elev poate participa cu câte o lucrare la fiecare din secțiunile concursului, ce i se adresează.
· Un profesor poate coordona cel mult patru lucrări la fiecare secțiune destinată elevilor.

În situația în care există mulți participanți dintr-o unitate de învățământ, de la același
nivel sau un elev dorește să participe cu mai multe lucrări la aceeaşi secţiune, este obligatorie
desfășurarea etapelor intermediare de selecție a lucrărilor, respectiv:
- Etapa pe scoală – 26 aprilie
- Etapa locală / județeană – 5 mai
Concursul ''Cheia succesului – viitor antreprenor'' - ediţia a III- a, va fi organizat pe secțiuni
și cicluri de învăţământ, după cum urmează:
 Secțiunea I. ”Jucării creative / obiecte utile – de la copii, pentru copii” – învățământ
preprimar și primar;
Această secțiune este destinată copiilor din grădiniţe şi elevilor din clasele CP – IV care
pot participa cu jucării, obiecte utile, colaje sau alte lucrări plastice realizate prin
diverse tehnici de lucru care să ilustreze o activitate economică.
 Secțiunea II. “Proiect pentru localitatea mea” – individual (pentru eseuri) sau pe
grupe de maxim 4-5 elevi (pentru machete / colaje), secțiune destinată elevilor din
învățământul primar, gimnazial și liceal;
 Secțiunea III. „Ideea mea de afaceri” – eseuri / machete / produse – este destinată
elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal care pot participa la una din cele
trei subsecţiuni:
a) - Subsecţiunea ESEU care presupune elaborarea unei eseu de maxim două pagini în care să
fie descrisă o idee de afaceri;
b) - Subsecţiunea POSTER care presupune realizarea unui poster care să promoveze un produs,
o marcă sau o firmă, rezultat dintr-o idee de afaceri. Posterul poate fi realizat prin diverse tehnici
de lucru (colaj, foto, pictură, grafică);
c) - Subsecţiunea MACHETĂ / PRODUS care presupune realizarea unei machete sau a
produsului rezultat din ideea de afaceri. Se pot utiliza diverse materiale și tehnici de lucru;
 Secțiunea IV. „Planul de afaceri” – învățământ liceal.
ECHIPA DE DESFĂȘURARE ȘI IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:
Coordonatori: prof. Tulică Constanța, Tulică Dumitru, Oprescu Narcis – Doru
Cadre didactice care asigură organizarea și desfășurarea proiectului:
Sandu Anișoara, Rădoi Janeta, Petroșanu Cătălina, Zlate Cristina, Petroiaș Niculina,
Babă Lenuța, Babă Viorel, Săcuiu Georgeta, Bădescu Janina, Perianu Ramona, Bucur
Dorina; Personal nedidactic: Pârlog Adrian (secretar), Orbeanu Cornelia (bibliotecar).
CERINŢE PRIVIND REALIZAREA LUCRĂRILOR:
Secțiunea eseuri cu titlul: „Ideea mea de afaceri” sau ”Proiect pentru localitatea mea” ·
redactare în Microsoft Word, maxim 2 pagini A4, margini 2 cm;
·titlul lucrării se va scrie cu font Times New Roman, 14, bold, centrat; sub titlu se menţionează
numele autorului, şcoala şi localitatea de provenienţă: dreapta, Times New Roman, 12; lucrarea
poate fi însoţită de fotografii;
· textul lucrării se va scrie cu font Times New Roman, 12, spaţiere între rânduri 1.5, aliniere
stânga – dreapta, cu diacritice; numele fişierului va fi identic cu numele autorului;
· lucrarea se va trimite în format electronic, prin e-mail dar şi prin poştă.
Secțiunea proiect cu titlul: „Planul de afaceri”
• redactare în Microsoft Word, maxim 5 pagini A4, margini 2 cm;
• titlul lucrării se va scrie cu font Times New Roman, 14, bold, centrat; sub titlu se menţionează
numele autorului, şcoala şi localitatea de provenienţă: dreapta, Times New Roman, 12; • textul

lucrării se va scrie cu font Times New Roman, 12, spaţiere între rânduri 1.5, aliniere stânga –
dreapta, cu diacritice;
· lucrarea poate fi însoţită de fotografii, studii de caz etc. · numele fişierului va fi identic cu
numele autorului; · lucrarea se va trimite în format electronic, prin e-mail dar şi prin poştă.
Proiectul trebuie să aibă următoarea structură:
1. Firma - denumire, formă juridică.
2. Sloganul
3. Emblema
4. Descrierea activităţii propuse
- Obiectul de activitate
- Preţ de pornire
- Investiţia necesară
- Puncte de vânzare
- Echipa de conducere
- Echipa de vânzare
- Scopul
- Obiective
5. Descrierea produselor şi serviciilor
- Amplasamentul firmei
- Descrierea procesului de producţie
6. Managementul şi personalul
7. Planul financiar
8. Modalităţi de promovare
EVALUAREA :
A. Se va realiza de către o comisie de specialitate stabilită prin decizia organizatorilor;
B. Diplomele vor fi expediate până la sfârşitul anului şcolar (15 iunie 2019).
C. Se vor acorda premiul I , II , III , menţiuni si premii speciale pe fiecare subsecţiune şi clasa.
Nu se percepe taxă de participare.
Toate lucrarile si fisele de inscriere ale elevilor se trimit prin posta la adresa :
Prof. Tulică Constanța, Școala Gimnazială ”Gh. Banea”, str. Florilor nr.30, oraș Măcin, jud.
Tulcea, Cod poștal 825300.
Cadrele didactice coordonatoare vor trimite, obligatoriu, odata cu lucrarile si fisele de
inscriere si un plic autoadresat si timbrat corespunzator (pentru expedierea diplomelor și
adeverințelor de participare).
Termen limită de trimitere 8 mai 2019 .
Lucrările se etichetează astfel: denumirea lucrării, secțiunea, subsecțiunea, numele și
prenumele elevului, clasa, școala, localitatea, județul, numnele și prenumele cadrului didactic
coordonator.
Persoane de contact:
Tulică Constanța, profesor pentru învățământul primar, Școala Gimnazială „Gh. Banea”,
Măcin, tel 0741210991 constanta.tulica@yahoo.com
-Tulică Dumitru, profesor discipline socio – umane, Școala Gimnazială ”Gh. Banea” Măcin,
tel 0748966824, dumitrutulica@yahoo.com
Director unitate:
Prof. Oprescu Narcis Doru

Coordonatori:
Prof. înv. primar Tulică Constanța
Prof. Tulică Dumitru

Nr. ................... / .......................
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURS JUDEŢEAN ,,CHEIA SUCCESULUI – VIITOR ANTREPRENOR”
MAI 2019 – Ediţia a III-a
ŞCOALA .....................................................................................................................................
ADRESA ȘCOLII........................................................................................................................
LOCALITATE.......................................................JUDEŢ...........................................................
PROFESOR COORDONATOR:
NUMELE ȘI PRENUMELE ...................................................................................................
SPECIALITATEA....................................................................................................
TELEFON ..............................................................................
E-MAIL ……...........................................................................
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI/ ELEVILOR:
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………….………...
CLASA ………………….
SECȚIUNEA ………………………………………………………
SUBSECȚIUNEA ………………………………………………..
DENUMIREA LUCRĂRII ………………………………………..

Director,

Profesor coordonator,

................................................. .....................................................................................................
Notă: Fișele de înscriere vor fi trimise atât în format electronic (prin e-mail), cât și prin poștă,
semnate și ștampilate.

