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PROIECTE DE SUCCES 

 

Târgul național al firmelor de exercițiu Ediția a IX-a, 20 aprilie 2018 

Romanian Business Challenge Ediția a IX-a, 19 aprilie 2018 

Simpozionul Internațional “Performanțe prin Parteneriate”, Ediția I, 19 aprilie 2018 

 

Cu o experiență de 144 de ani de învățământ comercial și economic, Colegiul Economic” Virgil 

Madgearu” Municipiul Ploiești se numără azi printre prestigioasele colegii care asigură și promovează un 

învățământ modern, aplicativ la standarde europene, centrat pe necesitățile de dezvoltare personale și 

profesionale ale elevilor, cu respect și considerație pentru valorile naționale și europene. 

Timp de 2 zile Ploieștiul a fost gazda a două mari concursuri de antreprenoriat: Târgul național al 

firmelor de exercițiu și concursul Romanian Business Challenge, organizate de Colegiul Economic 

Virgil Madgearu Municipiul Ploiești. Împreună cu echipa de organizare profesori, elevi, studenți și cu 

sprijinul partenerilor, am desfășurat cea de a IX-a ediție, apreciată de participanți prin eficacitate și inovare. 

Sunt activități pe care le-am inițiat și coordonat anual cu drag încă din 2010, care dezvoltă spiritul 

antreprenorial, capacitatea tinerilor de a analiza și sintetiza fenomenele din mediul economic, gândirea 

analitică și critică, creativă și perfecționistă, lucru în echipă, comunicarea într-o limbă străină, abilitățile 

privind utilizarea tehnologiei contemporane, informației și comunicării. 

La Târgul național al firmelor de exercițiu, din acest an, au participat direct/indirect două 

întreprinderi simulate de la Universitatea Valahia din Târgoviște și 108 firme de exercițiu  din 21 de județe: 

Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița Năsăud, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Iași, 

Maramureș, Mehedinți, Neamț, Prahova, Satu Mare, Suceava, Timiș, Vrancea și din Municipiul București, 

peste 400 de tineri și adulți. Standurile amenajate în Sala coloanelor din Palatul Culturii, concurând prin 

ingeniozitate, creativitate, stil, eleganță, rafinament, au fost animate de tinerii manageri, care și-au promovat 

oferta de produse și servicii, astfel încântând clienții, evaluatorii și vizitatorii. Firmele au fost evaluate și 

apreciate la cele 8 competiții: Cel mai bun stand, Cel mai bun catalog, Cel mai bun vânzător, Cea mai bună 

afacere, Cea mai bunămascotă, Cele mai bune materiale de promovare, Cel mai bun spot, Cea mai bună 

pagină web de 24 evaluatori organizați în 8 comisii, coordonate de Președinte prof. univ. dr. Angela Daniela 

Buzoianu, Universitatea Petrol Gaze din Ploiești. Participanții au fost apreciați la finalul activității cu premii, 

diplome și cupe. Marele premiu rămâne la Ploiești, fiind al doilea an consecutiv obținut de firma de exercițiu 

BIO LIFE TECHNOLOGY. Felicitări tinerilor participanți pentru rezultate, și profesorilor coordonatori 

pentru dăruirea, răbdarea și profesionalismul cu care îi pregătesc. 

Romanian Business Challenge este o variantă a concursului Global Business Challenge, la care am 

participat cu elevul Cristian Vlad (Premiul III), http://www.penworldwide.org/media.html Concursul a fost 

organizat pentru prima data în 2007 la New York. În 2008 echipa de profesori și elevi s-a mărit, alăturându-

se prof. Matei Rodica și prof. Dragomir Petrica, iar în 2009 prof. Lazăr Corina a venit alături de mine. În 

2009 eleva Luția Anda a obținut Premiul II la concursul de antreprenoriat internațional. 

http://www.penworldwide.org/media.html
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Din 2010 împreună cu Camera de Comerț și Industrie Prahova, alți parteneri și profesori am oferit 

tinerilor, elevi și studenți, un concurs inovator, într-un spațiu prietenos și profesionist, posibilitatea de a 

exersa munca într-o echipă multiregională, de a analiza și sintetiza fenomenele din mediul economic în care 

o firmă reală își desfășoară activitatea, de a identifica soluții și strategii pentru creșterea eficienței firmei, pe 

baza unui studiu de caz. Numărul mare de tineri care s-au înscris la concurs, peste 90, a determinat 

realizarea unei selecții la nivelul fiecărei unități de învățământ. Anul acesta s-au organizat 8 echipe a câte 8 

tineri, 64 de participanți 50 de elevi și 14 studenți. Juriu a fost format din reprezentanți ai : CCI Prahova, 

BCR Prahova, UPG Ploiești, Fondul de Garantare al Creditelor pentru IMM-uri. 

Proiectele de succes și exemplele de Bună practică pot fi diseminate și multiplicate, iar cadrele 

didactice, reprezentanții asociațiilor și întreprinderilor le pot implementa. În acest context s-a născut ideea 

organizării unui simpozion internațional, care să asigure cadru organizatoric. Motiv pentru care, anul acesta 

2018 am inițiat simpozionul internațional Performanțe prin Parteneriate, Ediția I, în parteneriat cu: ISJ 

Prahova, CNDIPT România, ROCT, UPG Ploiești, CCD Prahova, Asociația Iubesc Ploieștii, Asociația 

Centrul Cultural și Antreprenorial ACUM cu scopul optimizării demersului educațional prin recunoașterea și 

valorificarea parteneriatelor cu comunitatea locală pentru creșterea performanțelor școlare și extrașcolare. 

Activitatea a avut două componente: realizarea unui Ghid cu lucrările participanților pe suport 

electronic ISBN 978-606-7852-86-0 și o conferință internațională la  care și-au prezentat opiniile invitați din 

străinătate: Franța, Germania, Australia și din țară. 

La 100 de ani de la Marea Unire, cele trei evenimente desfășurate în perioada 19-20 aprilie 2018 la 

Ploiești prezintă unitatea instituțiilor de învățământ și ale statului, organizațiilor, factorilor decizionali, 

agenților economici, într-un efort comun, pentru identificarea soluțiilor și inițierea unor activități atractive în 

vederea dezvoltării personale și profesionale a tinerilor, prin valorificarea celei mai importante resurse de 

care dispunem acum, RESURSA UMANĂ. 

 

Director, 

Prof. ec. Simona Lupu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


