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Centrul Europe Direct (CED) Gorj a adresat o provocare interesantă elevilor din Târgu-Jiu, 

aceea de a participa la concursul de proiecte „Vreau să fiu antreprenor!”. Acestei provocări i-

au răspuns mai mulţi liceeni, ce au venit cu proiecte care de care mai interesante. 

Vineri, la Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj s-a desfăşurat un târg de proiecte la care 

au participat reprezentanţii ai mai multor organizaţii non-guvernamentale din judeţ, dar şi ai 

autorităţilor publice, târg în cadrul căruia aceştia au vorbit despre proiectele pe care le-au 

derulat sau le derulează în acest moment şi au pus bazele unor viitore parteneriate. Tot cu 

această ocazie au fost premiaţi şi elevii care au participat la concursul „Vreau să fiu 

antreprenor!”, organizat de Centrul Europe Direct Gorj. „Ne-am gândit să promovăm un pic 

zona aceasta frumoasă a proiectelor şi în rândul tinerilor care acum se formează. Aşa că am 

organizat un concurs intitulat „Vreau să fiu antreprenor!” în cadrul căruia câţiva elevi de la 

diverse licee din Târgu-Jiu au fost încurajaţi să depună un proiect inovativ, creativ”, a declarat 

Mariana Angheluţă, coordonatorul CED Gorj. La concurs s-au înscris patru echipe, formate 

din elevi de la trei licee din municipiul Târgu-Jiu: Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu”, 

Colegiul Tehnic „Henri Coandă” şi Colegiul Economic „Virgil Madgearu”. Proiectele înscrise 

de cele patru echipe au fost evaluate în funcţie de mai multe criterii: creativitate şi inovaţie, 

fezabilitate şi profitabilitate, fundamentarea planului de afaceri şi strategia de marketing. 

Proiectul „Vreau să fiu antreprenor!”, propus de echipa formată din elevii Bîzu Denisa 

Simona, Codreanu Corina şi Păunescu Elena Daniela, a primit premiul pentru documentare. O 

altă echipă de la CNTV, formată din elevii Andrei Gabriel Dorian, Anghelescu George Florin, 

Bistreanu Lucian Gabriel, Cordescu Andrada Maria, Ilie Ovidiu Horaţiu, Maicovschi Maxim 

Tudor şi Pîrvan Irina, a intrat în concurs cu două proiecte: „Proiector smartphone” şi 

„Portofelul ingenios”. Primul dintre acestea le-a adus premiul pentru creativitate şi inovaţie, 

iar cel de-al doilea premiul pentru strategie de marketing. Premiul pentru aplicabilitate a 
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revenit proiectului „Harta judeţului Gorj”, propus de o echipă de elevi de la Colegiul Tehnic 

„Henri Coandă: Bogdan Dănuţ Mihăiţă, Frăţilescu Sabin Victoraş şi Carabineanu Vasilica 

Daniela. Cel de-al cincilea premiu, cel pentru fundamentarea planului de afaceri, a revenit 

proiectului „Vreau să fiu antrepenor!”, realizat de echipa formată din elevii Burduşel Ioana 

Ancuţa, Croitoru Flavia Daiana şi Popescu Andra Climena, de la Colegiul Economic „Virgil 

Madgearu”. 
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