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CONCURSUL „VREAU SĂ FIU ANTREPRENOR!” 
 

„VREAU SĂ FIU ANTREPRENOR!” este un concurs destinat liceenilor şi studenţilor care 
sunt interesaţi de antreprenoriat. Scopul este în primul rând acela de a inspira şi de 
a susţine aceşti tineri în transformarea unei idei de afaceri într-un business. „VREAU SĂ FIU 
ANTREPRENOR!” se doreşte a fi o experientă antreprenorială completă ce 
integrează  inspirație, acțiune și rezultate favorabile. 
 
„VREAU SĂ FIU ANTREPRENOR!” are ca scop promovarea ideii de antreprenoriat, 
încurajarea tinerilor, în special a liceenilor și studenților, să iasă din zona de confort și să se 
aventureze în imprevizibila călătorie numită ”business management”.  
În cadrul concursului „VREAU SĂ FIU ANTREPRENOR!” se vor acorda 3 premii.  Scopul 
acordării premiilor în cadrul concursului „VREAU SĂ FIU ANTREPRENOR!” este stimularea 
inițiativelor de afaceri ale tinerilor care demonstrează că posedă spirit de antreprenoriat.  
 
Evenimentul se va desfășura pe data de 2 aprilie 2019, ora 12.00, la sediul UEB din Grozăvești 
(str. Vasile Milea, nr.1G, sector 6, București) astfel:  

• Conferință, în cadrul căreia antreprenorii vor vorbi despre carierele lor, despre 
leadership, despre ce înseamnă să îți conduci propria afacere.  

• Prezentările ideilor de business. La final, o echipă formată din antreprenori, 
consultanți și profesori universitari, vor desemna cele mai bune trei idei care vor fi 
premiate.  

 
Pentru prezentarea ideilor de business elevii și studenţii vor elabora un proiect de afacere 
care să cuprindă următoarele informaţii minimale: 

− Descrierea generală a afacerii; 
− Produsele/ serviciile oferite; 
− Planul de marketing; 
− Planul operational; 
− Management și organizare; 
− Costurile pentru începutul afacerii; 
− Planul financiar. 

   

❖ Înscrierea la concurs se va face prin trimiterea numelui și prenumelui participantului,  
denumirea liceului/universității la care studiază și titlul proiectului până la data de 
29 martie 2019 la adresa de email madalina.tocan@gmail.com. 


