MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj
COLEGIUL TEHNIC ”AL. PAPIU ILARIAN”
450090 ~ Zalău, jud. Sălaj, B-dul Mihai Viteazul nr.59
Tel/Fax 0260/616001 e-mail: ct_apizal@yahoo.com

Aprobat,
Inspector Şcolar General I.S.J. Sălaj,
Prof. POP MARIA
Aprobat,
Inspector educativ I.S.J. Sălaj,
Prof. dr. RUS MĂDĂLINA-IOANA

REGULAMENT CONCURS REGIONAL INTERDISCIPLINAR
„FIRMA DE EXERCIŢIU, O RAMPĂ DE LANSARE ÎN CARIERĂ”,
EDIŢIA a VIII-a,
ZALĂU, MARTIE 2020

MOTTO:
„O FIRMĂ DE EXERCIŢIU ESTE UN LOC DE ÎNVĂŢARE, ÎN CADRUL CĂREIA PROCESELE DIN
CADRUL UNEI ÎNTREPRINDERI SUNT DERULATE ÎN CONFORMITATE CU PRINCIPIILE ECONOMIEI
DE PIAŢĂ ÎN CADRUL UNEI AŞA NUMITE ECONOMII NAŢIONALE DE EXERCIŢIU.”
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1. De ce organizăm târgul firmelor de exerciţiu?
Târgul este un cadru organizat de derulare a tranzacţiilor virtuale între firmele de exerciţiu şi între firme
şi elevii vizitatori, de exersare a uzanţelor comerciale, a tehnicilor de negociere şi limbajului de afaceri.
Deşi în firmele virtuale nu există bani, nu se produc bunuri şi nu se asuma riscuri, elevii învaţă multe
despre funcţionarea unei firme reale: contractare, negociere, livrare, întocmire de documente (facturi,
avize de livrare, chitanţe, ordine de plată), decontare, relaţia cu banca, comunicare cu clienţii, plăţi,
încasări, prezentarea firmei la evenimentele expoziţionale, amenajarea standului, marketing, crearea
unei reclame creare catalog produse.
Participarea elevilor la evenimente care permit contactul direct cu mediul de afaceri este deosebit de
benefică pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi de comunicare ale acestora. Experienţa de
a conduce direct negocierile şi de a dezvolta spiritul de echipă se pot exersa cu succes numai în cadrul
unui târg al firmelor de exerciţiu. Aici pot fi întâlniţi parteneri de afaceri, se poate comunica direct cu
ei, elevii îşi amenajează propriul stând, învaţa să ia decizii şi îşi dezvoltă încrederea în forţele proprii.
Târgul firmelor de exerciţiu oferă posibilitatea aplicării competenţelor antreprenoriale în condiţii de
competiţie şi de recunoaştere a valorii adăugate a metodei “FIRMA DE EXERCIŢIU” în cadrul
sistemului de educaţie şi formare profesională.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 Familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme reale;
 Simularea operaţiunilor şi proceselor economice specifice mediului real de afaceri;
 Perfecţionarea limbajului de afaceri.
Participanţi:
 firme de exerciţiu din cadrul Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău;
 firme de exerciţiu din judeţ;
 firme de exerciţiu din ţară;
 reprezentanţi ai ISJ Sălaj;
 reprezentanţi ai FSEGA, UBB Cluj -Napoca;
 reprezentanţi ai Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, filiala Zalău;
 agenţi economici;
 profesori coordonatori ai firmelor de exerciţiu;
 profesori şi elevi de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău;
 profesori şi elevi de la alte şcoli şi licee;
 studenţi;
 vizitatori, persoane interesate;
 mass-media.
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2. Informaţii generale
2.1. Organizare
Organizator: COLEGIUL TEHNIC „ALESANDRU PAPIU ILARIAN”
Adresa: ZALĂU, B-dul Mihai Viteazul, nr.59, cod poştal: 450090, judeţul Sălaj.
Telefon/fax: 0260/616001
Site: http://www.apizal.ro
Adresă de poştă electronică: ct_apizal@yahoo.com
Parteneri:
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj;
 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeş-Bolyai, ClujNapoca;
 Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, filiala Zalău;
 S.C. Eurosan Decor S.R.L. Zalău;
 Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian”Alba Iulia, judeţul Alba
 Liceul Tehnologic Nr. 1 Salonta, judeţul Bihor
 Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” – Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud
 Şcoala Superioară Comercială N. Kretzulescu Bucureşti
 Colegiul Economic „Iulian Pop”– Cluj-Napoca, judeţul Cluj
 Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” Bolintin Vale, judetul Giurgiu
 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Feteşti, judeţul Ialomiţa
 Colegiul Economic „Pintea Viteazul” Cavnic, judeţul Maramureş
 Colegiul Naţional Economic „Theodor Costescu” Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi
 Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin, judeţul Mureş
 Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamţ, judeţul Neamţ
 Colegiul Economic „Petre S. Aurelian” Slatina, judeţul Olt
 Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu, judeţul Sibiu
 Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea
Taxă de participare : 0

Pentru evitarea aglomeraţiei în zona expoziţională, pe durata desfăşurării târgului regional, fiecare
firmă de exerciţiu participantă, va fi reprezentată la stand de maxim 5 elevi şi profesorul
coordonator.
2.2. Locul şi perioada desfăşurării
Târgul firmelor de exerciţiu „Firma de exerciţiu, o rampă de lansare în carieră”, se va desfăşura în data
de 14 martie 2020 la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice şi
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Gestiunea Afacerilor, Strada Teodor Mihali, nr. 58-60, Cluj-Napoca, cod poştal 400591, holurile
principale se la subsol, parter şi etajul 1.
Coordonatori proiect:
 Costea Lucia – Responsabil comisie Arie Curriculară Tehnologii, telefon: 0747 050 346, email: lucia_costea_st@yahoo.com.
 Lung Ioan – director, telefon: 0745 610 234, e-mail: ioanlung53@yahoo.com
 Negrea Flavia – director adjunct, telefon: 0744 535 395, e-mail: negreaflavia@yahoo.com;
 Gozman Daniela Flavia – Inspector Şcolar - învăţământ profesional şi tehnic, telefon: 0740 450
435, e-mail: danielagozman@yahoo.com
Membrii: profesorii Balazs Adina, Dehelean Mariana Crina, Teglaş Savina Dana, Pisle Rodica, Jula
Claudia, Lazăr Stăncuţa, Rusan Monica, Matyas Zinia şi Mureşan Alexandru.
2.3. Reguli de participare la târg
Firmele de exerciţiu participante la târg trebuie să respecte următoarele reguli:
 Comunicarea la târg se va face în limba română. La competiţiile derulate se vor evalua
materialele în limba română.
 La prezentarea în sala de expoziţie, fiecare firmă de exerciţiu se va înscrie la biroul de
informaţii şi va semna procesul - verbal pentru primirea spaţiului expoziţional.
 După încheierea târgului şi dezafectarea spaţiului expoziţional, fiecare firmă de exerciţiu se va
prezenta la biroul de informaţii şi va semna procesul - verbal pentru predare. Nu se vor
dezafecta şi preda spaţiile expoziţionale înainte de ora stabilită, decât cu acordul
organizatorilor.
 Firmele participante sunt obligate să predea spaţiile expoziţionale în aceeaşi stare în care le-au
primit. Orice distrugere adusă va fi plătită de către firmă de exerciţiu care a preluat.
 Participanţii sunt rugaţi să păstreze curat spaţiul din jur, pe toată perioada evenimentului.
 Fumatul în incinta spaţiului de desfăşurare este strict interzis precum şi folosirea altor
substanţe interzise prin lege (droguri, substanţe halucinogene) sau plante legale.
 Participanţii trebuie să aibă o atitudine corespunzătoare atât faţă de vizitatori, cât şi faţă de
ceilalţi participanţi.
 Organizatorii târgului nu îşi asumă responsabilitatea pentru obiectele pierdute sau furate.
 Obiectele rămase la spaţiul expoziţional după închiderea târgului nu mai pot fi recuperate.
 Orice comportament neadecvat este interzis şi duce la imediata descalificare a firmei de
exerciţiu.
 Nici un participant nu are voie să se angajeze în activităţi individuale care pot afecta buna
funcţionare a activităţilor târgului, fără aprobarea organizatorilor.
 Participanţii îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea regulilor legate de siguranţa
proprie, precum şi siguranţa vizitatorilor.
 Mânuirea aparaturii trebuie astfel realizată încât să nu se creeze aglomerare sau să împiedice
bună desfăşurare a activităţilor târgului.
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 Participanţilor le este interzisă deteriorarea spaţiilor expoziţionale şi însuşirea bunurilor ce
aparţin altor firme.
 Competiţiile se derulează doar pentru firmele de exerciţiu participante la târg.
 Sunt evaluate doar acele firme de exerciţiu care s-au înscris la competiţii şi au predat
materialele în timp util.
2.4. Asigurare masă
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
poate asigura servirea mesei prin servicii de catering.
3. Înregistrare standuri
3.1. Înregistrare firme de exerciţiu la târg
Pot participa la târg doar firmele de exerciţiu care sunt înregistrate la ROCT în anul şcolar 2019 - 2020.
Înregistrarea participării la târg se face în perioada 13 ianuarie 2020 – 14 februarie 2020 prin email la adresa targFE_API@yahoo.com, fax (0260 – 616 001) sau poştă pe baza formularelor de
înregistrare pentru târg (anexa nr. 1). Termenul limită de trimitere a formularului de înregistrare
semnat, ştampilat şi scanat este dată de 14 februarie 2020. După această dată firmele de exerciţiu nu
mai sunt acceptate a participa la târg. Pot participa la târg primele 50 de firme înscrise şi care sunt
înregistrate la ROCT în acest an şcolar. Acestea vor fi contactate prin e-mail până la data de 14
februarie 2020.
3.2. Spaţiul expoziţional
Târgul va avea loc la Unversitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Gestiunea Afacerilor din localitatea Cluj-Napoca, Strada Teodor Mihali, nr. 58-60, Cluj-Napoca, cod
poştal 400591, holurile principale se la subsol, parter şi etajul 1.
Dimensiune şi dotare standuri: panou perete 2 mp, 1 masă, 2 scaune, 1 priză.
3.3. Preluarea/predarea spaţiului expoziţional
Preluarea/predarea spaţiului expoziţional de la/la organizatori se face pe bază de proces verbal la biroul
de informaţii organizat în cadrul târgului.
Preluarea şi amenajarea spaţiului expoziţional se face în data de 14 martie 2020, între orele: 800 - 1100.
Dezafectarea şi predarea spaţiului expoziţional se face în data de 14 martie 2020, între orele: 1800 1900.
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Atenţie! Este interzisă lipirea foliei autocolante pe pereţii standului. La încheierea târgului spaţiile
expoziţionale vor fi predate curate organizatorilor târgului.
4. Activităţi în perioada târgului
4.1. Programul târgului
Ziua de 14 martie 2020
08.00 - 09.00 – primirea participanţilor; Predarea calalogului şi a materialelor promoţionale spre
a fi evalute;
09.00 - 11.00 – amenajarea spaţiului expoziţional;
11.00 - 11.30 – deschiderea oficială;
11.30 - 14.00 – derulare competiţii;
14.00 - 15.00 – masa de prânz;
15.00 - 17.00 – activităţi în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor;
17.00 - 18.00 – festivitatea de premiere;
18.00 - 19.00 – dezafectarea şi predarea spaţiului expoziţional.
Secţiunile de concurs sunt:
 A. Secţiunea ,,Cel mai bun stand expoziţional”
 B. Secţiunea ,,Cel mai bun catalog”
 C. Secţiunea ,,Cel mai bune materiale promoţionale”
 D. Secţiunea ,,Cel mai bun site WEB”
 E. Secţiunea ,,Cel mai bun spot publicitar”
 F. Secţiunea ,,Cel mai bun manager’’
Premiul special al UBB ,,Excelenţa în afaceri,, va fi acordat firmei de exerciţiu care va impresiona
prin abilităţi antreprenoriale deosebite.
4.2. Derularea tranzacţiilor
În cadrul târgului se vor realiza tranzacţii, întocmindu-se facturi şi ordine de plată cu respectarea legislaţiei în
vigoare.

Atenţie! Facturile şi ordinele de plată sunt aduse de către fiecare firmă de exerciţiu participantă la
târg.
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4.3. Activităţi în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
Ziua porţilor deschise - În cadrul zilei porţilor deschise se vor desfăşura activităţi de promovare a
universităţii care nu pot fi desfăşurate în mediul on-line: turul facultăţii, prezentarea
laboratoarelor/echipamentelor, cursuri/seminare demonstrative etc.
5. Competiţii
5.1.Comisia de jurizare a secţiunilor
Comisia de jurizare a secţiunilor din cadrul târgului va fi formată din:
 reprezentanţi ai ISJ SJ;
 reprezentanţi ai FSEGA, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca;
 reprezentanţi ai Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” filiala Zalău;
 reprezentanţi ai agenţilor economici;
 profesori;
 studenţi;
 reprezentanţi ai mass-media.
5.2.Criterii de evaluare a secţiunilor de concurs
Nr. Crt.

1.

2.

Competiţia

A. Secţiunea: CEL
MAI BUN STAND
EXPOZIŢIONAL

B. Secţiunea: CEL
MAI BUN
CATALOG

Criterii de evaluare
1. Prezentare stand (40 puncte): originalitate, creativitate, atrage
atenţia, folosirea eficientă a spaţiului şi a resurselor.
2. Elemente necesare (20 puncte): numele firmei, logo, sigla,
informaţii despre produse.
3. Materiale promoţionale (20 puncte): cataloage, fluturaşi,
pliante, mostre de produse etc.
4. Profesionalism şi serviabilitate (20 puncte): accesibilitate,
semnalizare, nivelul personalului, aspect general.
1. Componente esenţiale (30 puncte): denumirea firmei, sigla,
slogan, cuprins, numerotare pagini, produse, cod, preţuri,
formular de comandă, adresa de contact.
2. Organizare eficientă (30 puncte): succesiunea părţilor
componente, aranjarea în pagină, preţuri, numerotarea paginilor,
prezentarea produselor (logic şi raţional), accesibilitate, folosirea
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Nr. Crt.

Competiţia

Criterii de evaluare

eficientă a spaţiului fără compromiterea esteticii.
3. Limbaj (20 puncte): clar corespunzător publicului ţintă,
gramatică şi ortografie corectă.
4. Prezentare artistică, estetică (20 puncte): Structura adecvată şi
profesionistă, culori, creativitate, formă, designul excepţional şi
bine executat, catalog cu aspect deosebit.
Cataloagele înscrise în competiţie vor fi predate organizatorilor, în ziua amenajării standurilor
(14.03.2020) spre a fi evaluate, după care în intervalul orar destinat derulării competiţiei vor fi
înmânate firmelor de exerciţiu.
1. Diversitate (30 puncte): materialele publicitare sunt sub diferite
C. Secţiunea: CELE
forme, concepute şi realizate de către elevi, originalitate în
3.
MAI BUNE
promovarea firmei.
2. Design (30 puncte): originale, atractive, conţin culorile firmei.
MATERIALE
3. Informaţii (10 puncte): sunt suficiente, detaliate, convingătoare.
PROMOŢIONALE
4. Aranjarea (30 puncte): pe masă, pe scaun, accesibile, suficiente
cantitativ.
Materialele promoţionale înscrise în competiţie vor fi predate organizatorilor, în ziua amenajării
standurilor (14.03.2020). ATENŢIE!!! Aceste materiale promoţionale NU se restituie firmelor de
exerciţiu participante.

1. Elemente de identificare a FE (40 puncte): denumire, siglă,
motto, ofertă, listă de preţuri, organigramă, situare geografică,
4.
D. Secţiunea: CEL
etc.;
2. Navigare (40 puncte): pagina se încarcă rapid, linkurile să poată
MAI BUN SITE
fi uşor identificate şi accesate;
WEB
3. Grafică (20 puncte): originalitate, paginile dispun de o
configuraţie grafică unitară, să poată fi citită şi în alte limbi.
Pentru a evalua pagina WEB a firmei de exerciţiu, este necesară trimiterea adresei paginii WEB
(link) pe cale electronică, până în data de 14 februarie 2020, pe adresa de e-mail:
targFE_API@yahoo.com.
Vă rugăm să solicitaţi organizatorului, confirmarea de primire a materialului.
1. Calitatea mesajului (30 puncte): impact, umor/dramă, concizie,
E. Secţiunea: CEL
firul povestirii.
MAI BUN SPOT
5.
2. Ideea/originalitatea (30 puncte): regie, scenariu, performanţa
PUBLICITAR (
protagoniştilor, concordanţa cu segmentul ţinta, autenticitate.
min. 30 secunde 3. Performanţa tehnică (30 puncte): calitatea imaginii, montaj,
max. 120 secunde)
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Nr. Crt.

Competiţia

Criterii de evaluare

sunet, efecte, lumini.
4. Respectă durata de timp (10 puncte): maxim 120 secunde.
Spotul publicitar trebuie să aibă durata de min. 60 secunde – max. 120 secunde, ideea să fie
originală (nu copiat după un spot real, existent).
Spoturile, care nu respectă condiţia de durată vor fi depunctate.
Pentru a evalua spoturile publicitare, este necesară trimiterea acestora pe cale electronică, până în
data de 14 februarie 2020, pe adresa de e-mail: targFE_API@yahoo.com.
Vă rugăm să solicitaţi organizatorului, confirmarea de primire a materialului.

6.

7.

F. Secţiunea: CEL
MAI BUN
MANAGER

Premiul special al
UBB
,,EXCELENŢA ÎN
AFACERI”

I. Etapa – Succesul dorit
1.1. Definirea stării prezente a firmei de exerciţiu (40 puncte)
1.2. Definirea stării dorite a firmei de exerciţiu (30 puncte)
II. Etapa – Eşecul (30 puncte)
Juriul va acorda Premiul special al UBB ,,Excelenţa în afaceri”
firmei de exerciţiu care va impresiona prin abilităţi antreprenoriale
deosebite.

NOTĂ:
Materialele transmise prin e-mail: targFE_API@yahoo.com, până în data de 14 februarie 2020,
pentru evaluarea în cadrul competiţiilor târgului, se vor trimite prin e-mailuri separate, în mod
distinct pentru fiecare competiţie, iar la subiectul mesajului va fi precizată competiţia aferentă.
Actualizat regulament organizare Concurs Naţional Tehnic,
Prof. Costea Lucia
Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău
Director,
prof. Lung Ioan

Coordonatori proiect:
Prof. Lung Ioan
Prof. Negrea Flavia
Prof. Gozman Daniela Flavia
Prof. Costea Lucia
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