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ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DERULAREA TÂRGULUI  

PREVEDERI APLICABILE 

Contractul de finanțare POCU 633/6/14/132107, Titlu proiect: PracticHUB – Stagii de practică 

pentru viitori profesioniști.  

CADRUL GENERAL 

Prezentul regulament stabilește regulile privind organizarea și derularea Târgului firmelor de 

exercițiu „Antreprenor de liceu (ediția a doua)”, precum și metodologia de selecție a firmelor 

câștigătoare. 

Organizatorul evenimentului este Asociația Four Change în parteneriat cu Liceul Tehnologic 

de Servicii Sfântul Apostol Andrei pentru implementarea proiectului „POCU 

633/6/14/132107, Titlu proiect: PracticHUB – Stagii de practică pentru viitori profesioniști”.  

OBIECTIVE 

Obiectiv general: Creșterea șanselor de ocupare pe piața forței de muncă în rândul elevilor, 
viitori absolvenți, prin crearea cu și pentru aceștia de contexte de învățare cât mai 
asemănătoare cu mediul economic real – firma de exercițiu – stimulativ, securizant care să 
le faciliteze tranziția de la școală la viața activă. 

Obiective specifice: 

• promovarea şi dezvoltarea antreprenoriatului autohton pentru o economie globală; 

• dezvoltarea de competenţe necesare unui întreprinzător dinamic şi viabil; 

• dezvoltarea carierei profesionale pentru o piaţă a muncii dinamică şi flexibilă; 

• asigurarea şi dezvoltarea calităţii în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic; 

• dezvoltarea abilităților de analiză și sinteză, a creativității si relațiilor interumane la 
tineri; 

• familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme reale. 
 
PARTICIPANȚI:  

• Firme de exercițiu din cadrul Liceul Tehnologic de Servicii Sfântul Apostol Andrei, 
Ploiești 

• Firme de exercițiu din Regiunea SUD MUNTENIA 

• Firme de exercițiu din țară 

• Profesori coordonatori 

• Factori de decizie la nivel local și județean 

• Mass media 

• Agenți economici 

• Alte persoane interesate 
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LOCUL ȘI PERIOADA DESFĂȘURĂRII 

Târgul firmelor de exercițiu „ANTREPRENOR DE LICEU (ediția a doua)” se va desfășura în data 
de 25 noiembrie 2022, începând cu ora 10.00, online pe platforma ZOOM, conform Agendei. 

CATEGORII DE APLICANȚI ELIGIBILI 

Aplicanți eligibili: Firme active pe platforma ROCT  

 

DOSARUL DE CONCURS 

Pentru înscrierea în cadrul Târgului, se vor completa și transmite următoarele documente:  

• Formular de înscriere - Anexa 1; 

• Alte materiale suport, în funcție de secțiunea/competiția la care participă 

− Cel mai bun catalog 

− Cel mai bun spot publicitar 

− Cele mai bune materiale promoționale 

− Cea mai bună prezentare PPT 

− Cea mai bună pagina web 

− Cel mai bun plan de afaceri 

− Cele mai multe tranzacții 
 

ÎNREGISTRARE 

Înscrierea firmelor de exercițiu se face în perioada 14 – 21 noiembrie 2022. Formularul de 
înscriere și materialele suport se trimit pe adresa asociatiafourchange@gmail.com, 
menționându-se în titlul email-ului: TÂRG FIRME DE EXERCIȚIU. 

!!!Vă rugăm să aveți în vedere ca toate materialele să fie transmise prin 
https://wetransfer.com/ , pentru a evita blocarea căsuței de e-mail. 

Termen limită pentru înscrierea în competiție: 21.11.2022, ora 16:00. 

După încheierea perioadei de înscriere, participanții vor primi link de zoom și datele de 

logare, precum și Agenda finală a evenimentului. 

Înscrierea și participarea sunt gratuite. 

În cadrul Târgului, o firmă de exercițiu poate participa la mai multe categorii. Totodată, 

aceeași firmă de exercițiu poate fi desemnată câștigătoare la mai multe secțiuni, dacă juriul 

decide astfel, în urma evaluării. 

https://wetransfer.com/
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PROGRAM TÂRG 

VINERI – 25 noiembrie 2022 

ONLINE (PLATFORMA ZOOM) 

TÂRGUL FIRMELOR DE EXERCIŢIU „ANTREPRENOR DE LICEU” (EDIȚIA A DOUA) 
 

 

EVALUARE 

Criterii evaluare CATALOG firmă de exercițiu: 

Nr. 
Crt. 

Criterii Detaliere criterii 

1. Componente 
esențiale  

 40 p.  

 

denumire firmă, slogan, siglă, prezentare firmă, prezentare echipă, 
organigramă, program zilnic 

ofertă structurată pe principalele grupe de produse și servicii, 
formular de comandă, listă de prețuri, cod 

cuprins, logo, date de contact (adresa, e-mail, telefon/fax)  

2.  Organizare 
eficientă 

30 p.  

 

succesiune părți componente, numerotare pagini, accesibilitate, 
folosire eficientă a spațiului fără compromiterea esteticii  

prezentare produse, listă de coduri, accesibilitate 

limbaj clar, corespunzător, gramatică și ortografie corecte 

folosire spațiu, fără a compromite estetica 

3. Prezentare 
artistică,  

estetică  

30 p.  

culori, creativitate, formă, manufacturare, corelare cu obiectul de 
activitate, originalitate 

structură adecvată și profesionistă, complexitate elemente grafice, 
design inspirat și bine executat, catalog cu aspect deosebit 

TOTAL 100 PUNCTE 

10:00 - 10:30 Deschidere oficială târg  

10.30 – 11.45 Seminarii cu intervenții antreprenori și reprezentanți facultăți de profil 

11.45 – 12.00 Pauză 

12.00 – 13.45 Prezentare firme de exercițiu 

13.45 – 14.30 Tranzacționare pe platforma ROCT 
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Criterii evaluare SPOT PUBLICITAR  firma de exercițiu  

Nr. 
Crt. 

Criterii Detaliere criterii 

1. Calitate 

mesaj 

30 p. 

impact, umor/drama 

concizie 

cursivitate povestire 

2.  Originalitate  

30 p. 

regie, scenariu 

performanță protagoniști 

concordanță cu segmentul țintă 

autenticitate 

3. Performanță 
tehnică 

40 p. 

calitate imagine 

montaj, sunet, efecte, lumini 

TOTAL 100 PUNCTE 

 

Criterii evaluare MATERIALE PROMOȚIONALE  firma de exercițiu  

Nr. 
Crt. 

Criterii Detaliere criterii 

1. Diversitate 

30 p. 

diferite tipuri de materiale  

originalitate în promovarea firmei 

2.  Design  

30 p 

atractive 

creative 

conțin elementele de culoare specifice companiei 

grafică atractivă 

3. Informații 

40 p 

suficiente 

detaliate 

persuasive 
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TOTAL 100 PUNCTE 

 

 

Criterii evaluare PREZENTARE POWERPOINT (PPT)  

Nr. 

Crt. 

Criterii Detaliere criterii 

1.  Structură 

prezentare  

20 p. 

 

slide-uri concentrate (max.15-16 slide-uri, conținut util, 

incitant și inovator), cu durata de max. 5 minute 

introducere, cuprins și încheiere 

originalitate în alegerea prezentării  

2.  Elemente 

componente  

20 p.  

nume firmă, siglă, motto, obiect de activitate, organigramă, 

ofertă de produse/servicii, ofertă specială, adresă de contact  

3.  Forma 

prezentării  

20 p. 

expunere și argumentare (limbaj de specialitate, capacitate de 

sinteză, de analiză, argumentare,  expresivitate prezentare 

etc.); prezentare atractivă 

4.  Limbajul și 

stilul  

20 p. 

utilizare maximă a vizualului și auditivului; imagini cu impact, 

puternice, clare, adecvate, originale 

 

5.  Efecte 

speciale  

20 p. 

dinamism, folosire de elemente multimedia: imagini 

puternice, grafice, mișcare, contururi, titluri, marcaje  

TOTAL 100 PUNCTE 

 

Criterii evaluare SITE (PAGINA WEB)  

Nr. 

Crt. 

Criterii Detaliere criterii 

1. Elemente de 

identificare a 

FE  

nume firmă, logo, motto, ofertă, siglă, listă de prețuri, 

organigrama, date contact, noutăți, situare geografică 

elemente evidențiate clar, coerente, text structurat 
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Nr. 

Crt. 

Criterii Detaliere criterii 

35 p. grafica integrată complementară; culori și fotografii de 

calitate, clare, explicate în comentarii 

oferta de informații departajată de domeniul de navigație 

2.  Navigare 

35 p.  

pagina se încarcă rapid, revenirea la pagina de start se face cu 

un click pe o siglă animată de pe fiecare pagină 

elemente de navigare explicite; există un ghid al site-ului 

câmpul de navigare disponibil și vizibil în permanență 

link-uri ușor de identificat și de accesat, se deschid în aceeași 

fereastră 

se indică data la care s-a efectuat ultima actualizare 

3. Grafică 

15 p.  

 

originalitate; 

apelarea diferitelor pagini are consecvență  

elementele de navigare și cele grafice păstrează proporțiile 

există un forum de discuții/funcție de chat, chestionare on-

line, aplicație e-Commerce  

paginile au o configurație grafică unitară 

4.  Cumpărături 

on-line  

15 p.  

 

ofertantul este identificat clar cu denumirea firmei, adresă, 

număr de telefon, eventual persoană de contact (cod fiscal, 

etc. 

fiecare comandă primită și termenul de livrare, se confirmă 

prin e-mail 

prețul de vânzare al produselor oferite este vizibil; se specifică 

costurile suplimentare; modalitatea de plată este facilă și 

sigură 

TOTAL 100 PUNCTE 
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Criterii de evaluare PLAN DE AFACERI  

Nr. 
Crt. 

Criterii Detaliere criterii 

1. Ideea de afacere 

35 p. 

prezentarea ideii de afacere 

cifra de afaceri, profit, număr salariați 

activități preconizate 

2.   

Marketingul afacerii 

35 p. 

resurse (materiale, financiare, umane, 

informaționale) necesare 

necesarul de finanțare 

clienții 

furnizorii 

concurența 

promovarea 

premise ale dezvoltării pe piața reală 

3. 

Modul de 

prezentare în 

cadrul 

competiției 

 

30 p. 

 

Elemente de 

comunicare 

nonverbală 

 15 p. 

limbajul trupului  (expresia feței, gesturile, 
poziția corpului) 

limbajul timpului (punctualitatea, 
încadrarea în timp pe durată)  

limbajul prezenței personale (vestimentație 
adecvată mediului de afaceri 

Elemente de 

comunicare 

verbală 

15 p. 

structura clară și accesibilă a prezentării  

stil de comunicare clar, credibil, eficient 

TOTAL 100 PUNCTE 
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Criterii de evaluare CELE MAI MULTE TRANZACȚII 

Nr. 
Crt. 

Criterii Detaliere criterii 

1. Număr de tranzacții  

60 p. 

vânzări realizate  15 p.                                               

facturi întocmite complet și corect 15 p.                    

achiziții realizate     15 p.                                              
ordine de plată întocmite complet și corect    
15 p. 

2. 

Tranzacții   încărcate pe 

platforma ROCT.RO 

40 p. 

număr de print screen-uri platforma ROCT 

TOTAL 100 PUNCTE 

 

Evaluarea tranzacțiilor se va face conform borderourilor și documentelor completate (facturi 

și OP-uri), la care se vor adăuga print screen-uri din platforma ROCT.RO 

REZULTATE 

Estimăm că rezultatele competiției vor fi anunțate în maximum două săptămâni. Acestea vor 

fi comunicate profesorilor coordonatori (prin e-mail) și afișate pe site-ul organizatorului 

www.4change.ro.  

 

PRECIZĂRI ȘI REGULI 

➢ Pe durata depunerii aplicațiilor de concurs, organizatorul va asigura suport 

administrativ potențialilor participanți la competiție, răspunzând telefonic sau prin 

email la clarificările de natură procedurală/administrativă privind modalitatea de 

înscriere în concurs.  

➢ Pentru informații în acest sens, puteți contacta organizatorul de concurs la telefon 

0749.142.440 și prin e-mail la asociatiafourchange@gmail.com 

 

 

http://www.4change.ro/
mailto:asociatiafourchange@gmail.com
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➢ Târgul firmelor de exercițiu are ca scop dezvoltarea creativității, originalității si 

capacității de comunicare a elevilor în limba română, capacitatea lor de a organiza 

activitatea firmei, astfel încât aceasta să funcționeze pe piața firmelor de exercițiu.  

➢ Se vor acorda diplome de participare tuturor firmelor de exercițiu. 

➢ Pentru efectuarea tranzacțiilor, firmele de exercițiu vor folosi facturi și ordine de 

plată personalizate cu datele de identificare.  

➢ Membrii echipei trebuie să dea dovadă de un comportament profesional. Politeţea, 

atât în limbaj cât şi în comportament, este recomandată. 

 

! ATENȚIE: 

- Întrucât Târgul se derulează on-line, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar să 

existe dovada derulării de tranzacții (în cazul celor care participă la secțiunea TRANZACȚII). 

În acest sens, sunt utile print screen-uri din platforma ROCT (factura, chitanță, extras de 

cont virtual). 

 

 


