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Comunicat de presă 

Premii obţinute la târgul inter-regional al proiectelor de 

antreprenoriat -  Fii antreprenor prin firma de exercițiu 

  

  Dacă vă gândiţi că preocupările artiștilor nu au nimic în comun 

cu economia, suntem gata să vă demonstrăm contrariul: elevii 

Colegiului Naţional de Arte "Regina Maria" sunt antreprenori! Înca din luna iulie, s-a dat 

startul proiectului "Fii antreprenor prin firma de exerciţiu" care constă în crearea unor firme 

fictive în care elevii învaţă sa fie adevăraţi oameni de afaceri, respectând legislaţia și 

procedurile necesare înfiinţării unei firme. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără sprijinul 

necondiţionat al doamnei Magda Bei, manager general al firmei Graphtec Design – ,,firma 

mamă” , unde am fost consiliaţi în mod profesionist pentru a îndeplini condiţiile de 

participare la acest proiect.  

Astfel, au luat naștere două firme a câte 10 elevi: ARTPRO și PROART,  care, după 

câștigarea primei etape desfășurată la Jupiter în septembrie, au pornit spre Sinaia (3-6 

noiembrie  - târgul inter-regional) unde au aplicat cunoștinţele învăţate în domeniul 

bussines-ului, concurând cu alte 8 firme din Sud-ul și Sud-Estul tării. Rezultatele au fost pe 

măsura așteptărilor, tinerii dând dovadă de perspicacitate, agilitate și,  foarte important, de 

abilitatea de a lucra în echipă precum un personal profesionist. Cei 20 de elevi au obţinut 

mailto:cna.regina.maria@gmail.com


premii la toate secţiunile: ARTPRO - trei premii de locul întâi și un premiu de locul al doilea, 

iar cea de-a doua firmă, PROART - două premii de locul întâi, două premii de locul al doilea și 

două menţiuni. Prin urmare, colegiul nostru a câștigat locul I de către firma 

PROART alcătuită din elevii: Argatu Georgiana, Musledin Heigean, Ștefănescu Iulia, 

Tarimoglu Diana, Curcă Diana, Iulia Bucur, Androne Alina, Done Denis, Filca Andreea și 

Tugearu Andrei; dar și locul al doilea de către cea de a doua firma, ARTPRO, compusă din 

elevii: Călin Anisia, Crăciun Sabina, Focșăneanu Diana, Neculai Alexandru, Niculai Florinel, 

Chiriţă Georgiana, Chirea Emma, Cernagor Claudia, Amariei Lucia și Neguţ Bianca. Aceasta 

performanţa se datorează bineînţeles, firmei noastre mamă, Graphtec Design, care nu doar 

ne-a îndrumat în domeniul antreprenoriatului, ci și ne-a deschis orizonturi noi, lucrul în 

echipă dezvoltând în elevi abilităţile necesare unor oameni de afaceri ca responsabilitatea și 

orientarea către necesitatile celor din jur. 

 "Considerăm că, luând parte la aceast proiect ne pregătim pentru ceea ce vrem să 

facem mai departe, după terminarea clasei a XII-a, și totodată suntem bucuroși să 

reprezentam liceul, noi fiind proiecţia unei reale implicări a cadrelor didactice 

coordonatoare, a direcţiunii și a partenerului economic - Graphtec Design, al căror interes și 

devotament le apreciem. Mulţumim pentru susţinere!", declară Călin Anisia, participantă la 

proiect.  

 

 

 

 
 
Consilier de imagine, 
Prof. Monica Enache 


