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Participanţi: 

       Firme de exerciţiu din municipiul Bucureşti, alte judeţe   

Programul târgului: 

            08.00 - 10.00  –  preluarea şi amenajarea standurilor; 

 10.00 - 10.30  – deschiderea oficială; 

 10.30 - 14.00  –  derulare competiţii ; 

 14.00 - 14.30  –  festivitatea de premiere; 

 14.30 – 15.00  – dezafectarea şi predarea standurilor;  

 Competiţii: 

- ” Cel mai bun catalog ” 

- ” Cea mai bună prezentare multimedia - PPT” 

- ” Cel mai bun stand” 

- ” Cele mai bune materiale promoţionale” 

- ” Cel mai bun negociator” 

 

Evaluarea se va realiza conform standardelor naţionale-ROCT. Fiecare scoala participanta poate 

inscrie la targ 1 firma de exercitiu. Va rugam sa va exprimaţi intenţia de participare impreuna 

cu Formularul de inregistrare si Pagina de prezentare a firmei participante la targ, pana la 

data de 30 martie 2013.Pentru informaţii suplimentare şi pentru înscrieri vă rugăm să contactaţi : 

Prof. Claudia Ilinca, mobil: 0724 507 285,  e-mail:

 

 madgearu_proiecte@yahoo.com 

 

mailto:madgearu_proiecte@yahoo.com�


 

Preluarea/predarea standurilor 

Preluarea standurilor de la organizatori se realizează pe bază de proces verbal. Preluarea şi 

amenajarea standurilor are loc  între orele: 08.00 - 10.00. Dezafectarea şi predarea standurilor are 

loc  între orele: 14:00-14.30 şi se realizează pe bază de proces - verbal. Atenţie! 

Este interzisă lipirea foliei autocolante pe pereţii sălii de sport şi deteriorarea acestora. La 

încheierea târgului mesele vor fi predate curate organizatorilor târgului.                                                                

ATENŢIE! 
1. Comunicarea la târg se va face în limba română . La competiţiile derulate se vor evalua materialele 

în limba română. 
2. La prezentarea în sala de expoziţie, fiecare firmă de exerciţiu se va înscrie la standul de informaţii 

şi va semna procesul - verbal pentru primirea standului. 
3. După încheierea târgului şi dezafectarea standului, fiecare firmă de exerciţiu se va prezenta la 

standul de informaţii şi va semna procesul - verbal pentru predarea standului. Nu se vor dezafecta 
şi preda standurile înainte de ora stabilită, decât cu acordul organizatorilor. 

4. Firmele participante sunt obligate să predea standurile în aceeaşi stare în care le-au primit. Orice 
distrugere adusă standurilor va fi plătită de către firma de exerciţiu care a preluat standul. 

5. Participanţii sunt rugaţi să păstreze curat spaţiul din jurul standului, pe toată perioada 
evenimentului. 

6. Fumatul în incinta liceului este strict interzis precum si folosirea altor substanţe interzise prin 
lege(droguri, substanţe halucinogene) sau plante legale. 

7. Participanţii trebuie să aibă o atitudine corespunzătoare atât faţă de vizitatori, cât şi faţă de ceilalţi 
participanţi. 

8. Organizatorii târgului nu îşi asumă responsabilitatea pentru obiectele pierdute sau furate. 
9. Obiectele rămase în stand după închiderea târgului nu mai pot fi recuperate. 
10. Orice comportament neadecvat este interzis şi duce la imediata descalificare a firmei de exerciţiu. 
11. Nici un participant nu are voie să se angajeze în activităţi individuale care pot afecta buna 

funcţionare a activităţilor târgului, fără aprobarea organizatorilor. 
12. Participanţii îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea regulilor legate de siguranţa proprie, 

precum şi siguranţa vizitatorilor. 
13. Mânuirea aparaturii trebuie astfel realizată încât să nu se creeze aglomerare sau să împiedice 

buna desfăşurare a activităţilor târgului. 
14. Profesorii coordonatori nu au voie să ajute elevii la pregătirea standului. În caz contrar firma va fi 

descalificată. 
15. Participanţilor le este interzisă deteriorarea standurilor şi însuşirea bunurilor ce aparţin altor firme. 
16. Este interzisă elevelor purtarea pantofilor cu tocuri cui. 
17. Pe toata durata desfăşurării târgului şi la încheierea acestuia, standurile vor trebui păstrate curate, 

iar resturile menajere vor fi strânse în sacii aflaţi la fiecare stand.                                                                       
 

 
Director, 

Prof. Roxana Carmen Ionescu 
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