
 
CONCURSUL „MICUL ÎNTREPRINZATOR” 

EDIŢIA a III - a  BUCUREŞTI 
COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” 

 Bucureşti  2 aprilie 2013 
 

                                    REGULAMENT DE PARTICIPARE 
 

• Pot paricipa elevi de liceu- Liceu tehnologic, profil servicii cu vârste cuprinse între 15 si 19 ani. 
• Lucrările participante trebuie sa fie originale; vor fi eliminate din concurs toate materialele copiate 

de pe internet sau din alte surse(fotografii, afişe, eseuri literare, poezii, compuneri, etc.) 
• Nu se admit referate. 
• Persoana contact Necula Carmen tel. 021.211.72.56 
• SECTIUNILE CONCURSULUI  

1.Prezentarea firmei in Power-Point  - (Sediu, Obiect activitate, evoluţie vanzari, evoluţie cumparari, 
produsele firmei - minim 6 produse, denumire produs, preţ produs, descriere produs, schema firma, fişa 
post manager, fisa post director etc.) 
Clasa a-X-a    / Clasa a-XI-a  / Clasa a-XII-a 
 
2.Minimonografie contabila - (minim 10 operaţii economico-financiare, chitanţe, facturi, Registru 
Jurnal, etc.)  
Clasa a-XI-a   /   Clasa a-XII-a 

• Lucrările se trimit exclusiv prin mail, la adresa UUmadgearu_proiect@yahoo.com, impreuna cu 
Fişă de înscriere. Lucrarile trimise trebuie scanate pagina cu pagina , paginile numerotate si apoi 
incluse intr-un fisier de tip document.(.doc, .docx) 

• Participarea la sectiuni poate cuprinde maxim 5 elevi si 2 profesori coordonatori. 
• Fiecare elev si fiecare profesor pot participa la maxim 2 sectiuni. 
• Un singur profesor nu poate coordona lucrări de la mai mult de 2 sectiuni. 
• Lucrările nu se returneaza. 
• Fiecare profesor coordonator va primi câte o diplomă de participare sau diplomă de premiere. 
• Evaluarea se va face de către un grup de 3 profesori de specialitate de la liceul organizator, 

coordonaţi de inspectori de la ISMB. 
• Trimiterea lucrărilor se va face in perioada: 19-31 martie  2013. 
• Evaluarea se va desfasura în luna aprilie 2013, iar trimiterea diplomelor  (scanate) se va face 

prin poştă electronica la adresa de mail mentionata de participant in Fişa de înscriere, în luna 
mai 2013. 

 
                 Conditii tehnice de realizare: 
 

1. Pentru secţiunea Prezentare în power-point se vor realiza 15-20 de slide-uri.(materialul realizat va 
fi transmis la adresa de mail madgearu_proiect@yahoo.com). 

2. Materialele trimise prin mail, vor avea la subiect denuirea concursului, sectiunea şi subsecţiunea la 
care se doreste participarea. (Ex. „Micul întreprinzător/PrezentarePP/clasaIX”) 

3. Lucrarile trimise pentru secţiunea Minimonografie contabila trebuie scanate pagină cu pagină, 
paginile numerotate şi apoi incluse într-un fişier de tip document.(.doc,.docx) 

4. Fişa de participare trebuie scanată şi trimisă odata cu materialele participante la concurs. 
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PROGRAM 
 
19-31 martie - Lansarea proiectului pe site-ul liceului; Primirea si sortarea materialelor 
primite 
 
1 Aprilie - Intrunirea comisiilor de evaluare, Evaluarea materialelor, desemnarea 
materialelor care indeplinesc condiţiile de participare la faza regională 
 
2 Aprilie – Intrunirea comisiilor de evaluare, Evaluarea materialelor, desemnarea 
câştigătorilor la nivel regional - Colegiul Economic Virgil Madgearu Bucureşti  
 
3 Aprilie – 2 Mai 2013 - Finalizarea diplomelor, Scanarea si Distribuirea diplomelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


