MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI DOLJ
COLEGIUL NAȚIONAL “GH.CHIȚU” CRAIOVA
Str. Brestei, nr.10 Tel/Fax: 0351/804904 E-mail : cneghitu@yahoo.com

CONCURS JUDEȚEAN

“ANTREPRENORIAT - ECO PENTRU
DEZVOLTAREA DURABILᾸ "
Ediția I-a 2018
Scopul acestui concurs județean este formarea unei atitudini de respect față de mediu,
și a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor precum și încurajarea ideilor de afaceri - eco,
pentru dezvoltatrea durabilă a economiei. El se adresează elevilor din învățământul liceal și
profesional. Concursul este inclus în Calendarul Activităților Educative Regionale și
Județene C.A.E.J. Dolj pentru anul școlar 2017-2018, fără finanțare M.E.N., la poziția 96, și se
va desfășura în 23 martie 2018 ora 8, la sediul Central al școlii (str. Brestei nr. 10 - Craiova).
Data limită de trimitere a lucrărilor: - 21 martie 2018, ora 24. Pentru
participarea directă concurenții vor aduce lucrarile pe CD.
Concurenţii din județ, dacă nu au o participare directă, pot expedia materialele pe email precum și poștal într-un plic/colet conținând CD-ul cu lucrarea la adresa de mai jos:
Prof. Tanase Elena sau Buzuloiu Doina, Colegiul Național Economic ,,Gh. Chițu”, str.
Brestei nr. 10 Craiova, cod 200420, Județul Dolj (se va menţiona ,,Pentru concursul
județean ANTREPRENORIAT- ECO PENTRU DEZVOLTAREA DURABILᾸ " ) sau se
pot depune direct la secretariatul unităţii şcolare. Fiecare profesor coordonator va îndruma
max. 3 elevi, iar fiecare elev poate participa doar cu o singură lucrare.
Tema propusă în lucrările elevilor trebuie să se încadreze în tematica concursului și se
vor trimite pe e-mail împreună cu fişa de participare (anexa 1), fisa de înscriere (anexa 2) și
acordul de parteneriat în două exemplare (opțional), iar pentru participarea indirectă se va
expedia pe lângă lucrare și un plic A4 auto-adresat şi timbrat – timbru de 4 lei pe plic.

Lucrările paricipante la concurs nu se returnează.
Fiecare școală participantă poate înscrie max. 3 elevi pentru fiecare profesor îndumător,
și va răspunde invitației până la data și ora mai sus meţionată.
Concursul este realizat pe următoarele secţiuni:
Secțiunea I - Expoziţie de desene sau postere c u t e m a t i c a – A f a c e r e a - E c o
– p e n t r u c e l m a i s a n a t o s o r a ș . Desenele sau posterele vor fi realizate în tehnică de
lucru la alegere pe suport A4. Pe faţa lucrării, în colţul din dreapta jos, se vor scrie, pe
etichetă, cu majuscule, următoarele:
- Numele şi prenumele elevului:
- Şcoala:
- Localitatea:
- Judeţul:
- Îndrumător:
Participarea poate fi directă și indirectă.

Criteriile jurizare sunt următoarele:
a. Realizare artistică:
- respectarea temei propuse
- complexitate
- efecte speciale
- tehnici de realizare (grafică, pictură, acuarele/ulei, pe calculator
- aspect grafic
- evidentierea elementelor de originalitate
- mesaj/impact
-

-

Secțiunea II
Prezentări Power Point de promovarea unei afaceri novatoare care să protejeze mediul și
să dezvolte durabil societatea. Participanții direcți vor susține planul de afaceri- max. 10
min./prezentare. Fiecare prezentare va avea maxim 20 slide-uri.
Criteriile jurizare sunt următoarele:
respectarea temei propuse
realizarea conținutului științific
originalitatea/elemente inovative
impactul asupra comuntății
realizarea artistică (efecte specifice programului, efecte speciale, complexitate)

Rezultatele obţinute vor fi afişate la Colegiul National Economic ,,Gh. Chițu” Craiova,
oferindu-se diplome pentru premii, menţiuni, și pentru participare.
La acest concurs NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.
DISPOZIŢII FINALE
1. Se vor acorda premii și mențiuni pentru fiecare secţiune şi grupă din concurs (25% din
numarul participanților).
2. Împreună cu lucrările, vor fi trimise fișele de participare, acordul de parteneriat semnat
si ștampilat (opțional) .
3. Lucrările nu se restituie.
4. Diplomele vor fi trimise pana pe 1 iunie 2018, iar rezultatele vor fi comunicate pe mail
cadrelor didactice coordonatoare în cel mult 10 zile de la finalizarea jurizării
lucrărilor.
5. Prezentările Power Point pot fi trimise pe ambele adrese de e-mail:
buzuloiud@yahoo.com, și elenatanase30@yahoo.com.
6. Pentru informaţii suplimentare în legătură cu desfăşurarea concursului se poate lua
legătura astfel :
- prof. Tanase Elena tel. :0764475060, e-mail : elenatanase30@yahoo.com,
- prof. Buzuloiu Doina tel. 0746241210, e-mail : buzuloiud@yahoo.com,
Director ,
Prof. dr. Iftimov Dumitru
Coordonatori proiect,
Prof. dr. Iftimov Dumitru
Prof. dr. Manescu Dorina
Prof. Tanase Elena
Prof. dr. Buzuloiu Doina
Prof. Toporan Daniela

ANEXA 1
Instituţia:
Adresa:
Tel / Fax:
e-mail:
Nr. ....... din ....................

FIŞĂ DE PARTICIPARE

Nr.

Numele și prenumele

crt.

Elevului

Director,

Clasa

Secțiunea

Tema

Profesor coordonator:

Școala Colegiul National Economic ,,Gh. Chitu”
CRAIOVA, DOLJ, str. Brestei, nr. 10
E-mail: cnegchitu@yahoo.com
Tel: 0351/804904
Nr. de inreg._____________

Școala
E-mail:
Tel: _____________________
Nr. de inreg. ______________

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat între :
 Colegiul Național Economic ,,Gh. Chițu” CRAIOVA, DOLJ, str. Brestei, nr. 10
Craiova, Dolj, reprezentat prin d-nul prof. dr. Dumitru Iftimov în calitate de director,
prof. dr. Manescu Dorina în calitate de director adj., și prof. dr. Buzuloiu Doina și
prof. Tanase Elena în calitate de profesori coordonatori ai proiectului, prof. Toporan
Daniela de la C.T.I.A. Craiova, în calitate de profesor coordonator al proiectului
 ……………………………………………………………………………..……………
reprezentat prin director prof. ………………………………………......…………. si
prof. …………………………………………….., in calitate de coordonatori.
Durata: Acordul intră în vigoare la data semnării contractului și este valabil pe
perioada anului scolar 2017-2018.
Obiectul acordului
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre parteneri în
vederea organizării și desfășurării concursului județean ANTREPRENORIAT – ECO
PENTRU DEZVOLTAREA DURABILᾸ ”.
Obligațiile parților
 Organizatorul se obligă
- Să informeze din timp instituţiile partenere cu privire la desfăşurarea de activităţi
specifice proiectului
- Să prezinte proiectul pe pagina web a unităţii
- Să organizeze concursul
- Să organizeze expoziţiile
- Să respecte termenele de desfăşurare atât ale concursului cât și ale expoziţiei
- Să întrunească comisia de jurizare şi evaluare a lucrărilor
 Participantul se obligă :
Să mediatizeze proiectul şi concursul în instituţia în care îşi desfăşoară activitatea
- Să pregătească copiii/elevii în vederea realizării lucrărilor
- Să selecteze lucrările care urmează să participe la concurs
- Să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului sau al activităţilor de
proiect
Prezentul acord se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Colegiul National Economic ,,Gh. Chitu”
DIRECTOR,
prof.dr. Iftimov Dumitru
.........................................................

Școala...................................................
............................................................
DIRECTOR,
Cadrul didactic îndrumător,

ANEXA 2
FIȘA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL JUDEȚEAN
,, ANTREPRENORIAT – ECO PENTRU DEZVOLTAREA DURABILᾸ ”
Craiova, 23 martie 2018

Numele și prenumele cadrului didactic:..........................................................................
Date de contact: e-mail....................................................nr. telefon................................
Elev/elevi implicați:..........................................................................................................
..........................................................................................................................................
Școala de proveniență:......................................................................................................
..........................................................................................................................................
localitatea:...............................................județul...............................................................
Adesa pentru corespondență.............................................................................................
..........................................................................................................................................
Titlul lucrării:...................................................................................................................
1.........................................................................................................................................
2........................................................................................................................................
3........................................................................................................................................
Secțiunea în care se încadrează:......................................................................................
Lucrare 1..........................................................................................................................
Lucrare 2.........................................................................................................................
Lucare 3............................................................................................................................

Echipament necesar pentru prezentare:..........................................................................
Confirmarea prezenței:

Da ………

Nu ………

