
Regulament de desfăşurare a Concursului județean 

„Idei de afaceri”,  

Proiect „Tineri Antreprenori de succes -TAS” 

 

Înscrierea participanților și depunerea lucrărilor 

Concursul „Idei de afaceri” se adresează elevilor din învățământul liceal, clasele IX – 

XII, pe următoarele secțiuni: 

1. Plan de afaceri 

2. Eseu cu tema :,,Cea mai bună idee de afaceri” 

3. Poster și site  de promovare a unei afaceri 

4. Spot de promovare a afacerii 

Participarea elevilor poate fi individuală sau în echipe de maximum patru. 

O echipă poate fi coordonată de unul sau doi profesori. 

Fișa de înscriere și lucrarea (în format electronic) se vor trimite pe adresa 

economicbtas@gmail.com  în intervalul 1 –  20 aprilie 2022 

Toți participanții la concurs vor primi prin email, la adresa declarată la înscriere, o 

diploma de participare în format electronic. 

Organizatorii nu își asumă răspunderea în cazul erorilor din adresele comunicate de 

participanți 

Realizarea lucrărilor 

- Planul de afaceri va fi realizat în format Microsoft Word, cu caractere Times New 

Roman, cu diacritice, corp literă 12, tehnoredactare la 1,5 rânduri. Lucrarea va 

avea maxim 20 pagini. 

- Eseul va fi realizat în format Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, cu 

diacritice, corp literă 12, tehnoredactare la 1,5 rânduri. Lucrarea va avea maxim 3 

pagini; 

- Spotul de prezentare a afacerii  va dura maxim 2 minute. Sunt acceptate numai 

spoturi video originale, circumscrise temei, fără mesaj verbal sau video violent; 

Fiecare lucrare va conține: 

 Numele și prenumele elevului 

 Clasa 

 Școala 

 Titlul lucrării 

 Cadrul didactic coordonator 

 Secțiunea din concurs 

Lucrările care nu vor respecta cerințele prezentate mai sus, vor fi descalificate. 

mailto:economicbtas@gmail.com


Criterii de selecție a lucrărilor: 

 Nu se admit lucrări plagiate; 

 Se punctează originalitatea  și respectarea temei, încadrarea în cerinţe 

(tematică şi dimensiuni), promovarea mesajelor pozitive, acurateţea stilului și  

claritatea limbajului. 

Jurizarea lucrărilor: 

În perioada 20 – 30 aprilie 2022 va avea loc jurizarea lucrărilor. Comisia de jurizare 

va fi alcătuită din profesori de specialitate economică.  

Se vor acorda, pentru fiecare secțiune, premiile I, II, III, mențiune, premii speciale și 

diplome de participare. Diplomele vor cuprinde și numele cadrelor didactice 

coordonatoare.  

Fiecare profesor coordonator va primi o adeverință de participare. 

Nu se percepe taxă pentru concurs! 

 Persoane de contact:  

 Prof. Andrei Cristina Mariana, e-mail andreicristina75@yahoo.com  

            Prof. Valinciuc Corina, e-mail c_valinciuc@yahoo.com 

 Prof. Stoleru Niculina, e-mail  niculinastoleru@yahoo.com 

 Prof. Zamciuc Cristina, e-mail  cristina.zamciuc@yahoo.com 

            Prof. Lupu Gina, e-mail lupuginutz@yahoo.com 

  

 


