
 
CONCURS ECONOMIC: AZI STUDENT, MÂINE ANTREPRENOR 

Ediția a X-a 
 

Joi, 26 aprilie 2018, cu începere de la orele 13.00, ASEM, Bl. F, Aud. 303, invităm studenţii să participe la a 10-a 

ediție a Concursul economic „AZI STUDENT, MÂINE ANTREPRENOR” organizat de Facultatea 

Business și Administrarea Afacerilor.   

 

DESPRE CONCURS 
La bază concursului economic sta mini-jocul antreprenorial „ÎNTREPRINZĂTORUL DE FIER”. Datorită 

atmosferei sale dinamice şi realiste, jocul se bucură de popularitate continuă în rândul tinerilor antreprenori. 

CONDIȚIILE CONCURSULUI 

1. Studenţii formează 10 – 14 echipe a câte 4-5 persoane. Echipelor li se propune o situaţie (o problemă sau 

o tehnologie inovatoare) care trebuie s-o dezvolte şi s-o transforme într-o idee de afaceri.  

2. În timp de o oră, generând mai multe idei de afaceri, echipele evaluează oportunitatea acestora şi aleg 

ideea cu cel mai mare potenţial comercial. Urmează dezvoltarea modelului de afaceri: segmentele de 

consumatori; relațiile cu clienții; canalele de distribuție; resursele cheie; planului operaţional, partenerii cheie; 

sursele de venit și costurile şi elaborarea unei prezentări în Power Point pentru membrii juriului. 

3. După o scurtă pauză, participanţii vor prezenta ideile lor de afaceri juriului (durata prezentări - 3 

minute, iar juriul are dreptul de a pune 2 întrebări pentru fiecare echipă). 

 

Câştigătoarea este declarată acea echipă a cărei idee de afaceri va fi originală, inovatoare, iar prezentarea 

cea mai convingătoare şi interesantă. 

 

PREZENTAREA POWER POINT 
Prezentarea Power Point conține următoarea structură :  

1. Denumirea echipei şi Numele participanților  

2. Oferta noastră  

3. Segmentul țintă /Clienții de bază  

4. Canale de distribuție  

5. Politica de promovare  

6. Resursele necesare  

7. Planul operațional  

8. Parteneri cheie 

9. Structura costurilor/Articole de cheltuieli  

10. Fluxuri de venituri  

11. Factorii de succes  

 

ÎNREGISTRAREA LA CONCURS  

Pentru a participa la concurs echipa, formată din 4 – 5 persoane, trebuie să se înregistreze la 

adresa:baa_decanat@ase.md  cu mențiunea ”Concurs antreprenoriat”. 

 

CEREREA DE ÎNREGISTRARE conține informația privind:  

- Denumirea echipei__________________________________  

- Participanții (Numele, prenumele, grupa academică, tel. contact, adresa e-mail)  

1. Liderul echipei______________________  

Membrii echipei  

2.____________________________________  

3.____________________________________  

4.____________________________________  

5.___________________________________  

Prioritate vor avea primele 14 echipe care au depus Cererea de înregistrare.  

 

JURIU 

Juriu este format din întreprinzători și profesioniști avizați în domeniul antreprenorialului.  

 

PREMII  

Se vor acorda diplome de participare și premii pentru locul  I, II și  III de către partenerii concursului.   

 

http://www.baa.ase.md/news.php?a=47

