Business Plan – etapa judeteana - 14 martie 2013
La Colegiul Economic „Gheorghe Dragoş” din Satu Mare s-a desfăşurat joi, 14 martie, (cu o
întârziere de 28 de minute) faza judeţeană a celei de-a V-a ediţii a competiţiei Business
Plan în domeniul firmelor de exerciţiu.

Au participat firmele de exerciţiu (FE) câştigătoare la faza locală: FE Oşencuţa SRL, de la Liceul
Tehnologic George Bariţiu Livada; FE Jameia Events SRL, de la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu Carei; FE
Happy End SRL, de la Liceul Tehnologic ”Ioniţă G. Andron” Negreşti-Oaş; FE Hărnicuţ SRL, de la
Colegiul Economic Gheorghe Dragoş Satu Mare.
Prezentarea obiectului de activitate
Fiecare echipă a încercat să impresioneze juriul prin susţinerea ideilor lor de afaceri printr-un plan de
afaceri, prezentarea modalităţilor de promovare a ideilor lor, răspunsuri prompte la întrebările juriului,
viabilitatea ideilor lor.
Astfel, FE Oşencuţa SRL,de la Liceul Tehnologic George Bariţiu Livada, reprezentată de elevii Burian
Daniela şi Pop Larisa (profesor coordonator: Buzgău Rodica). Obiectul de activitate al firmei este
comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei în magazine specializate.
Prezentarea a constat într-o proiecţie video a elementelor ce caracterizează firma şi, ca o parte mai
pitorească, descrierea unor costume populare îmbrăcate de un băiat şi o fată.
FE Jameia Events SRL, de la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu Carei a fost reprezentată de elevii Costin
Cosmin şi Pop Sorina (profesor coordonator: Oarga Alina).
Obiectul de activitate al firmei constă în organizarea de evenimente.
FE Happy End SRL, de la Liceul Tehnologic ”Ioniţă G. Andron” Negreşti-Oaş a fost reprezentată de elevii
Boboi Bogdan şi Mărcuş Vasile (profesor coordonator: Bartiş Marinela). Obiectul de activitate al firmei
constă în activitate de pompe funebre.
FE Hărnicuţ SRL, de la Colegiul Economic Gheorghe Dragoş Satu Mare a fost reprezentată de elevii Barati
Ninel şi Gyerman Gerlinde (profesor coordonator Bran Violeta). Obiectul de activitate al firmei constă în
cofetărie – patiserie. De altfel, echipajul a adus în faţa juriului câteva mostre dulci ale obiectului de
activitate.

Componenţa juriului

Jurizarea concursului s-a realizat de: Adriana Dîngă inspector şcolar pentru învăţământul profesional şi
tehnic – preşedinte, iar ca membri: Daniela Culic, directoare a Camerei de Comerţ, Industrie şi
Agricultură, Satu Mare; Pavel Zan, director adjunct Banca Transilvania; Marcel Maruşca, director
AJOFM, Cornelia Plop, director Kaufland; Nilda Ateşan, consilier superior AM PNDR CDRJ, Aurelia
Naghiu, profesoară la Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu” Carei; Georgeta Ilea, profesoară la Liceul Tehnologic
”Ioniţa G Andron” Negreşti-Oaş; Mariana Pribilean, profesoară la Liceul Tehnologic ”George Bariţiu”
Livada; Angela Crişan, profesoară la Colegiul Economic ”Gheorghe Dragoş” Satu Mare.
Echipa câştigătoare
În urma degustării produselor de cofetărie, juriul a fost convins că „FE Hărnicuţ” SRL de la Colegiul
Economic ”Gheorghe Dragoş” merită să se claseze pe primul loc şi prin urmare va participa la competiţia
Business Plan, la nivel naţional.

