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Introducere 

Beneficiar: Liceul Teoretic ”Dr. Mihai Ciucă” Săveni, jud. Botoșani 

Denumirea proiectului: FORTYS  

(4Tips for You, Student: stay, socialize, study, succeed!) 

Perioada implementării: 02.10.2018- 01.10.2022 

Valoarea proiectului: 541.290 LEI/ 100.000 euro 

Număr de elevi beneficiari: aprox. 450 elevi/ an  
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I.1. ”Te ajut, mă ajut, reușim împreună!”- activitate de consiliere și coaching.  

I.2 Pregătire suplimentară/ remedială pentru elevii claselor  a IXa  

I.3. Pregătire suplimentară/remedială  pentru bacalaureat.(clasele X-XII 

 

II.1 .”Reușim împreună,  ne bucurăm împreună!”- excursii, recompense pentru elevii care au participat la activitatile FORTYS, 

inregistrand progres scolar, dovedind implicare, initiativa, responsabilitate.  

II.2. Explorarea traseelor educaționale și ocupaționale- excursie tematică 

II.3 Idei de afaceri- idei  de succes! Atelier pe teme de antreprenoriat, cuprinde cursuri de antreprenoriat cu experti, concurs de 

proiecte de afaceri, cu utilizarea unor resurse locale. , an III/2021, an IV/2022, cate 17 elevi inscrisi, din care in etapa finala a 

activitatii- concursul de proiecte de afaceri. s-au inscris 12 elevi, in 4 echipe 

II.4. ”Creez- deci, exist! ”-atelier de creație /arte plastice, hand-made/textile.  

II.5 ”Reclama- calea de la producător la consumator”- atelier IT.  

 

III. Dotarea  spațiilor școlare  în care se vor organiza activitățile remediale și de pregătire suplimentară.  

 

 

 

Introducere 
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Activitățile derulate  
 

Anul III - 2021  Sesiunea I = 7 ore (noiembrie 2021) 

 Promovare atelier “Idei de afaceri, idei de succes!”= 01.11, 08.11.2021, (2ore)                                                                                                 

 Sesiune de training on line- “Conferinta VSFA/ Vreau sa fiu antreprenor, online, cu tema: O discutie onesta 
despre antreprenoriat. Adresa de participare si inscriere- https://bit.lv/DiscutieAntreprenoriat  02.11.2021 

 Formare echipe pentru proiecte de afaceri: 08.11.2021-21.11.2021, (2 ore) 

 Prezentare si selectare idei de afaceri/ brainstorming, 22.11-28.11.2021, (2ore)                                                                                        

https://bit.lv/DiscutieAntreprenoriat
https://bit.lv/DiscutieAntreprenoriat
https://bit.lv/DiscutieAntreprenoriat
https://bit.lv/DiscutieAntreprenoriat
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Activitățile derulate  
 

Sesiunea a IIa= 12 ore (nov-dec. 2021) 

 Sesiune de training- curs on line (https://vsfa.ro )- 22.11.2021, (2ore)                                                                                                               

 Ateliere pe grupe/ proiecte de echipa: 06.12.-22.12.2021, (5 grupe*2 ore= 10 ore) 

An IV (2022) Sesiunea I = 14 ore (ianuarie - februarie 2022) 
 Coordonare/ consiliere echipe in procesul de elaborare a proiectelor  

 03.01.2022 – 05.01.2022 (4 echipe*2ore/echipa), (8 ore)                                                                                                       

Atelier si aplicatii frontale/ Intalnire cu grupele pentru clarificarea aspectelor ce prezinta dificultati in finalizarea proiectelor, 

prezentarea unor  situatii similare, etc.  15.02.2022 – 25.02.2022 – (4 echipe*1.50 ore/echipa), (6 ore)                                                                                                              

Sesiunea a IIa= 5 ore (martie 2022) 

* Finalizarea proiectelor in cadrul atelierului, respectiv listarea acestora si stabilirea formei de prezentare = 

15.03.2022- 25.03.2022 Simulare prezentare proiect, (4 grupe*15min= 1 ora) 

https://vsfa.ro/
https://vsfa.ro/
https://vsfa.ro/
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Rolul și contribuția partenerului/partenerilor 
 Membri ai mediului de afaceri local - au ghidat profesorii si echipele in derularea etapelor proiectului, au jurizat proiectele, 

au sprijinit financiar organizarea concursului 

 Parintii - au sustinut moral si material efortul si implicarea copiilor   

 Primaria si Consiliul local - au facilitat stabilirea legaturii de colaborare cu mediul local de afaceri, au asigurat promovarea 

evenimentului, au inclus in lista de obiective viitoare doua dintre proiectele elevilor- centrul de fizioterapie si amenajarea unui 

loc de joaca pentru copii cu spatiu de relaxare si socializare dedicate parintilor (Safety place)  
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Rezultate obținute 

 17 elevi/ an de proiect au participat la cursurile de initiere in antreprenoriat, on line si/ sau fizic 

 12 elevi s-au inscris in concursul de proiecte de afaceri 

 4 proiecte de afaceri realizate de elevi 

 notorietatea activitatii, interesul manifestat de elevi, parinti, profesori, autoritati a impus continuarea activitatii si dupa 

finalizarea proiectului ROSE/ FORTYS, in formatul unui atelier/ incubator de idei de afaceri de productie, cu accent pe 

fezabilitatea ideii in raport cu resursele locale 
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Echipa noastră 
Elevi:  
 Hutanu Diana; Burlaciuc Lorena; Ciobanu Adina - proiect> "Centru medical de fizioterapie si recuperare" 
 Mihoreanu Carla; Ciredariu Andreea; Rurac Tudor Lucian - proiect> "Students Cafe" 
 Dubei Andreea; Manastireanu Patricia Delia; Ciornea Amalia - proiect> "Cofetaria Sweets Bio" 
 Pricop Melissa; Dubei Alexandra; Baltariu Crina - proiect> "Safety place" 
 
Profesori:  
 Cilibiu Anca 
 Nechifor Florica 
 
Mentori (antreprenori, oameni de afaceri, studenti care au indrumat profesorii/echipele in realizarea proiectelor de 
afaceri, selectarea criteriilor de evaluare): 
 dna Hergheligiu Corina 
 dl Relu Tarzioru, primarul orasului Saveni 
 dl Liviu Martiniuc 
 dl Dumitru Rogojina 
 dra Malina Amariei(masteranda UBB Cluj- Napoca, / scrierea de proiecte ) 
 dl Cristian Petraru 
 
 



Forumul Implicării  Comunităților ROSE  www.rose-edu.ro 

Materiale foto/video din activitățile derulate 
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Materiale foto/video din activitățile derulate 
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