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A.Informaţii despre aplicant 
 

Instituţia: Colegiul Economic „Hermes” Petroşani 

Adresa: Str.Independenţei, Nr.1A, Petroşani, Jud.Hunedoara 

Tel./fax 025452252 

E-mail lecohermespet@yahoo.com 

 

Parteneri: 1. Primăria Municipiului Petroşani        

  http://www.jiuvalley.com/romana/orase/petrosani/index.asp 

Primar : Tiberiu Iacob Ridzi 

    2. Inspectoratul Şcolar al judeţului  Hunedoara  

   http://isj.Hd.edu.ro/ 

                          Inspector general: Maria Stefănie  

                          Inspector şcolar adjunct: Lavinia Ilina 

                                      Inspector discipline tehnice: Dana Luiza Cioară 

3.ONG Hermes Comunitas  

Coordonatorii proiectului: 

- Director Prof. Petrescu Florentina maofpet@yahoo.com  

- Director adjunct : Prof. Pascal Rodica: e-mail : rodi_pas@yahoo.com 

- Prof. Huszar Otilia, e-mail: huszarotilia@yahoo.com telefon 0728091267 

- Prof. Trif Margareta, e-mail:  margatrif@yahoo.com telefon 0784295624 

  informaţii târg, e-mail: targvaleajiului@yahoo.com 

      -Prof. Cioară Dana Luiza, e-mail:luizadana@yahoo.com telefon: 0733996850 

      - Prof. Iacobescu Raluca, e-mail: ros358@yahoo.com, telefon: 0733996857 

 

 Echipa de proiect 

- Prof. Bădescu Maria: badescumariutza@yahoo.com 

- Prof. Irimie Charlotte Maria: irimie_charlottemaria@yahoo.com  

- Prof. Gaicea Liliana:gaicealiliana@yahoo.com 

B.Informaţii despre proiect 

Titlul proiectului: Din școală în viață prin firma de exercițiu - Târgul 

interjudeţean al firmelor de exerciţiu din  Valea Jiului 

mailto:lecohermespet@yahoo.com
http://www.jiuvalley.com/romana/orase/petrosani/index.asp
mailto:huszarotilia@yahoo.com
mailto:margatrif@yahoo.com
mailto:targvaleajiului@yahoo.com
mailto:ros358@yahoo.com


Data 15 aprilie 2016 

Locul de desfăşurare : Sala de Marmură a Primăriei Municipiului Petroşani, Str. 1 Decembrie 

1918, Nr. 93.  

C.Prezentarea proiectului 

Scopul proiectului 

- recunoaşterea activităţii elevilor 

- efectuarea de tranzacţii directe cu alte firme de exerciţiu 

- promovarea conceptului de firmă de exerciţiu pe plan regional 

- posibilitatea de a obţine surse de finanţare pentru activităţi în cadrul firmei 

Obiective: 

- Intensificarea relaţiilor dintre firmele de exerciţiu   

- Organizarea şi desfăşurarea târgului   firmelor de exerciţiu   

- Dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul elevilor 

- Familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme reale 

- Simularea operaţiunilor şi proceselor economice specifice mediului real de afaceri  

- Perfecţionarea limbajului de afaceri 

- Dezvoltarea de competenţe şi atitudini necesare unui întreprinzător dinamic: creativitate, 

gândire critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucrul în echipă, 

iniţiativă, perseverenţă, auto-organizare şi auto-evaluare a resurselor individuale, flexibilitate. 

Grupul ţintă: 

- firme de exerciţiu din cadrul Colegiului Economic “HERMES” Petroşani 

- firme de exerciţiu din judeţ  si din alte judete 

- reprezentanţi ai ISJ Hunedoara 

- profesori coordonatori 

- agenţii economici 

- mass-media 

- profesori şi elevi de la Colegiului Economic “HERMES” Petroşani 

- profesori şi elevi de la alte şcoli şi licee 

- vizitatori, persoane interesate 

 

Resurse umane:profesori, elevi 

 

Resurse financiare : resurse proprii și sponsorizări 

 



Resurse material: sala oferită de Primăria municipiului Petroşani, baza materială a şcolii , 

baza materială a firmelor de exerciţiu (hârtie xerox, copiator, toner, calculator, CD-uri, materiale 

promoţionale) 

 

Metode, tehnici de lucru, forme de organizare: prezentări, expoziţii, tranzacţii, 

competiţii 

 

Descrierea activităţilor: 

1.Înregistrare/standuri 

 Spaţiul expoziţional 

 Înregistrarea firmelor se va face pana la data de 31 martie 2016 

1 Amenajare stand: vineri 15 aprilie 2016, orele: 8:00 – 11:00 

2 Dezafectarea standurilor: vineri 15 aprilie 2016, orele: 15
30

 – 17,00 

3 Formularul de înregistrare va fi trimis pană la data de vineri 31 martie 2016 pe 

adresa de e-mail: targvaleajiului@yahoo.com 

4 Confirmarea participării va fi trimisă firmelor înregistrate, în limita locurilor 

disponibile, iar lista cu participanţi va fi afişată pe sit-ul targului pană la data de 31 martie 2016. 

5 Vor participa la târg primele 30 de firme înregistrate; acestea vor fi contactate prin 

e-mail pană la 31 martie 2016. 

6 Până la data de 31 martie 2016, firmele de exerciţiu vor trimite pe email-ul 

targului şi o pagină în format A5 în care se vor regăsi elementele de identificare ale firmei. 

7 Până la data de 4 aprilie 2016, firmele de exerciţiu vor trimite pe email-ul targului 

prezentarea firmei de exerciţiu, spotul publicitar 

8 Criteriile de selecţie a firmelor participante la targ sunt: 

- Înregistrarea firmelor de exerciţiu la ROCT 

- Înscrierea şi achitarea taxei de participare în timp util 

- Trimiterea în timp util a materialelor necesare pentru realizarea ghidului targului, pentru 

evaluarea prezentărilor şi a spoturilor publicitare. 

Pentru alte informaţii vă rugăm să accesaţi site-ul dedicat târgului: 

https://sites.google.com/site/targulfirmelordeexercitiu/ 

Târgul va avea loc în sala de marmură a Municipiului Petroşani.  

Număr de standuri: 30. 

Parter: 

- standul târgului 

https://sites.google.com/site/targulfirmelordeexercitiu/


- sala de prezentări 

Echipare stand: 1 masă, 2 scaune, 1 priză. 

2. Competiţii 

 

Juriul 

Componenţa juriului: 

 reprezentanti ai Consiliului profesoral de la Colegiul Economic “HERMES” 

 reprezentanti ai ISJ Hunedoara  

 reprezentanti ai Consiliului elevilor de la Colegiul Economic “HERMES”  

 reprezentani ai agenţilor economici  

Concursuri 

Concursurile se vor desfăşura pe următoarele secţiuni: 

 Cel mai atractiv stand  

 Cel mai bun catalog 

 Cea mai bună prezentare a firmei  

 Cea mai buna mascota 

 Cele mai reprezentative materiale publicitare  

 Premiul surpriză 

 Cel mai bun spot  publicitar 

 Cel mai bun site 

 Cele mai multe tranzacţii 

 Cele mai valoroase tranzacţii 

2.1. Criterii de evaluare cel mai atractiv stand. 

Elemente componente: - originalitate, creativitate, atragere atenţie, numele firmei 

(banner), logo, informaţi destre produse, catalog,  pliante, mostre de produse, aspect general. 

2.2  Critetii de evaluare cel mai bun catalog. 

Elemente componente:  

- existenţa cuprinsului şi numerotare paginilor, preţurilor,  formularului de comandă, 

informaţiilor de contact,  prezentarea produsului, aspect în pagină, scriere cu diacritice, elemente 

grafice, originalitate. 

2.3  Criterii de prezentare a firmei. 

Elemente componente: -claritate, cursivitate, creativitate, originalitate, dinanism,  

ţinută, voce, folosirea mijloacelor audio-vizuale,  popularitate. 



2.4  Criterii de evaluare a mascotei. 

Elemente componente: - existenţa numărului standului, originalitate şi   

creativitate în costumaţia mascotei, mobilitatea mascotei,  

 

2.5  Criterii de evaluare a materialor publicitare.  

 

Elemente componente : - existenţa suportului pentru materialele, siglei firmei 

pe fiecare material publicitar, existenţa de materiale publicitare de la firma mamă care are acelasi 

domeniu de activitate cu cel al firmei de exerciţiu, diversitatea materialelor publicitare: pix, insignă, 

fluturaş, afişe, pliante, brichete, brelocuri. 

2.6  Premiul Surpriză 

Toţi participanţii vor primi, pe baza listelor întocmite de profesorii coordonatori, 

buletine de vot prin care vor desemna firma care le-a plăcut cel mai mult. Aceste voturi se vor 

cumula cu cele ale vizitatorilor. 

 

2.7  Cel mai bun spot publicitar Se va avea în vedere încadrarea în timp (30 -           60 

secunde), cretivitatea, originalitatea. 

 

 2.8.  Cel mai bun site Se vor avea în vedere: interactivitatea, existenţa elementelor de 

identitatea ale firmei, existenţa unor rubrici actualizate în meniu, modul de încărcare a sit-ului.  

2.9.  Cele mai multe tranzacţii  

Toate tranzacţiile, atat cumpărările cat şi vanzările vor fi centralizate în borderouri de achiziţii 

şi de vanzări. Evaluarea se va face în funcţie de numărul tranzacţiilor încheiate. 

 

2.10.  Cele mai valoroase tranzacţii 

Evaluarea se va face în funcţie de valoarea tranzacţiilor încheiate cu celelalte firme de 

exerciţiu din cadrul targului. 

  

 

 


