
REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „YOUNG BUSINESS MINDS” 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

1.1 Concursul pentru elevi” YOUNG BUSINESS MINDS” este organizat de  

Școala Superioară Comercială “N. Kretzulescu”, instituție de învățământ, membră a Alianței 

Colegiilor Centenare, cu sediul în București, Str. Hristo Botev, nr 17, sector 3, reprezentată de 

director prof. ec Mirela Nicoleta Dinescu în parteneriat cu  

Banca Comercială Română S.A. instituție de credit, persoană juridică română, cu sediul în Calea 

Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, Bucuresti, cod postal 

060013, Bucureşti, România, având Codul Unic de Înregistrare RO 361757, înregistrată în 

Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40- 008/1999, cont bancar cod IBAN 

RO93RNCB0002B00053474306 deschis la Banca Comerciala Romana S.A. – Centrala, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, CIF RO 361757, societate comercială pe 

acțiuni administrată în sistem dualist, având un capital social subscris și varsat integral in valoare 

de 1.625.341.625,40 RON, având număr de Operator de date cu caracter personal 3776 și 3772, 

reprezentată la semnarea acestui Contract de parteneriat prin Andreea Nicoleta Deliu în calitate de 

Șef Department  

1.2 Concursul „YOUNG BUSINESS MINDS” se va derula în conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament oficial al Concursului (denumit în continuare „Regulament”), care are 

caracter obligatoriu pentru toti participanții. 

SECȚIUNEA 2. PREZENTARE GENERALĂ 

2.1 Concursul se adresează elevilor cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani, din clasele X-XII ale liceelor 

și colegiilor din Municipiul București.  

2.2 Concursul promovează aplicarea noțiunilor de educație antreprenorială dobândite de elevi prin 

realizarea unui plan de afaceri concret, viabil. Planul de afaceri are două secțiuni:  

-Realizarea unui model de plan de afaceri pentru o afacere nouă 

-Susținerea de către finaliști a planului de afaceri în fața unui juriu format din antreprenori din 

mediul de business și profesori de specialitate. 



2.3 Scopul proiectului este dezvoltarea abilităţilor de decizie şi implementarea celor mai bune 

soluţii venite din partea elevilor pentru sprijinirea afacerilor într-un mediu economic instabil. 

2.4 Obiectivele concursului sunt : 

▪ creșterea gradului de competiție în rândul elevilor 

▪ dezvoltarea gândirii critice și analitice în luarea unor decizii antreprenoriale 

▪ stimularea cooperării între echipe de elevi 

▪ diversificarea activităților extra-curriculare 

▪ implicarea partenerilor din mediul extern în dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale 

elevilor 

▪ îmbunătățirea ofertei educaționale 

2.5 Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant și poate fi consultat direct pe 

pe pagina de Facebook a Școlii Superioare Comerciale “N. Kretzulescu”, 

https://www.facebook.com/nkretzulescu, precum și pe site-ul http://www.kretzulescu.ro/. 

Regulamentul urmează să fie publicat și pe pagina https://www.bcrscoaladebusiness.ro. 

2.6 În situația în care Organizatorul decide să scurteze /să prelungească acest Concurs, acest fapt 

va fi adus la cunoștinta participanților prin postarea unui anunț pe http://www.kretzulescu.ro/ și 

pe pagina de Facebook a Școlii Superioare Comerciale “N. Kretzulescu” 

https://www.facebook.com/nkretzulescu, respectiv https://www.bcrscoaladebusiness.ro/. 

 

SECȚIUNEA 3. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI  

3.1 Organizarea în condiții optime a concursului este asigurată de către Echipa de implementare si 

coordonare a proiectului, formată din cadre didactice ale Școlii Superioare Comerciale “N. 

Kretzulescu”. 

3.2 La desfășurarea concursului vor contribui: 

▪ Comisia de coordonare a proiectului din Școala Superioară Comercială “N. Kretzulescu” - 

alcătuită din profesori de specialitate care vor asigura cadrul de derulare a concursului.  

▪ Comisia de evaluare preliminară a planurilor de afaceri - alcătuită din profesori din liceele 

și colegiile implicate și din experți în business din partea partenerului Banca Comercială 

Română care vor stabili conform Grilei de evaluare cele 10 echipe de elevi ce se vor califica 

în finală.  

▪ Juriul format din antreprenori, experți în business din partea Băncii Comerciale Române, 

profesori de specialitate care vor stabili clasamentul final al concursului. 

3.3 Vor participa profesori, experți în business care nu au în concurs rude sau afini până la gradul 

III.  

3.4 În finala concursului se vor califica doar 10 echipe de elevi, conform evaluărilor preliminare.  

https://www.facebook.com/nkretzulescu
http://www.kretzulescu.ro/
https://www.facebook.com/nkretzulescu


3.3 La acest Concurs nu pot participa angajații Organizatorului, ai entităților la care Banca 

Comercială Română deține participații, ai agențiilor de publicitate sau ai tipografiilor, precum si 

rudele de gradul I (copiii si parintii) ori sotul/sotia celor mentionati anterior. 

3.4 Jurizarea finală va fi realizată de antreprenori din mediul de afaceri, experti in business si  

profesori de specialitate, si se va desfășura în Sala de festivități a Școlii Superioare Comerciale 

“N. Kretzulescu”.  

3.5 Finala concursului va fi transmisă live pe pagina de Facebook a organizatorilor, cu acordul 

prealabil al finaliștilor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia protecției datelor 

cu caracter personal.  

3.6 Programul si locul de desfășurare  

Locul de desfăşurare: Şcoala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu” Str. Hristo Botev 17, 

sector 3, Bucureşti 

 

• Data lansării concursului destinat elevilor cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani din clasele 

X-XII, ai liceelor sau colegiilor din Municipiul București  29 noiembrie 

• Promovarea proiectului 29 noiembrie 2022-17 februarie 2023 

• Înscrierea participanților: 17 februarie-19 aprilie 2023 

• Selectarea și evaluarea planurilor de afaceri: 19 aprilie-28 aprilie 2023 

• Anunțarea rezultatelor pentru cele 10 echipe care se vor califica în finala concursului: 

28 aprilie 2023 

• Organizarea unor sesiuni de mentorat pentru elevi realizată de BCR 28 aprilie-4 mai 

2023 

• Finala concursului în sala de festivități a Școlii Superioare Comerciale “N. Kretzulescu” 

5 mai 2023 

 

Programul finalei concursului      5 mai 2023 

         9.00 Primirea participanţilor 

         10.00-10.20 Deschiderea festivă   (Sala de festivităţi)  

         10.20-10.30 Pauză 

         10.30 – 14.30 Prezentarea planurilor de afaceri  

         11.00 – 14.30 Desfăşurarea concursului de antreprenoriat 

         15.00 – Acordarea premiilor oferite de Banca Comercială Română de către membrii juriului. 

 



SECȚIUNEA 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE 

4.1 Liceele și colegiile din București care doresc să participe cu echipe de elevi la concurs vor 

trimite elevilor link-ul de înregistrare în concurs, pe care aceștia îl vor completa electronic.  

4.2 Fiecare echipă va desemna un lider care va înregistra în acest link numele echipei, numele și 

prenumele elevilor participanți, numele și prenumele profesorului coordonator, liceul de 

proveniență, datele de contact (număr de telefon, adresă email) ale participanților și va descrie în 

câmpurile aferente ideea de afaceri pe scurt. 

4.3 La concurs pot participa elevi cu varsta cuprinsă între 16-18 ani din clasele X, XI, XII din 

liceele și din colegiile din municipiul București. 

4.4 O echipă de elevi va fi alcatuită obligatoriu din 2-5 elevi și va fi coordonată de un profesor 

din liceul de proveniență. 

4.5 Pentru înscrierea planurilor de afaceri se vor parcurge următorii pași: 

✓ Completarea formularului  de înscriere la concurs pe adresa  

https://forms.gle/hkfRwk2Y7jk8fBCG6                           17 februarie - 19 aprilie 2023 

✓ Transmiterea planului de afaceri complet în format .pdf pe adresa      

                         ybm@kretzulescu.ro                                      termen: 19 aprilie 2023 

✓ Planul de afaceri va fi redactat cu Times New Roman 12, la un rând  

✓ Pentru realizarea planurilor de afaceri elevii vor folosi un model prestabilit pus la dispoziție 

de echipa de proiect, denumit în continuare Ghid de elaborare a planului de afaceri. 

✓ Se vor completa toate câmpurile obligatorii din ghidul de elaborare a planului de afaceri  

✓ Elevii vor trimite planul de afaceri în format pdf.la adresa  ybm@kretzulescu.ro până la 

data de 19 aprilie 2023.   

✓ Echipele înscrise în concurs vor primi mesaj de confirmare a înregistrării planurilor de 

afaceri și feedback ulterior cu privire la evaluarea planurilor de afaceri trimise. 

✓  Cele 10 echipe finaliste vor fi anunțate prin email dar și pe paginile web ale organizatorului  

https://www.facebook.com/nkretzulescu, www.kretzulescu.ro și pe pagina web a 

partenerului https://www.bcrscoaladebusiness.ro/ 

✓ Elevii trebuie să folosească fișiere uzuale care să funcționeze cu sistemul de operare 

Microsoft Windows (XP, 7, 8, 10). În cazul în care fișierele planului de afaceri nu 

funcționează corespunzător pe computerele organizatorilor, ne rezervăm dreptul de a vă 

solicita refacerea lor, fără a depăși datele prevăzute în prezentul regulament. 

✓ În finală planurile de afaceri pot fi însoţite de planşe, pliante, broșuri şi orice alt suport care 

poate contribui la o mai bună susţinere orală în fața juriului. 
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SECȚIUNEA 5. STABILIREA ȘI ACORDAREA PREMIILOR  

5.1 În data 28 aprilie 2023 se vor afișa pe paginile https://www.bcrscoaladebusiness.ro/ respectiv  

http://www.kretzulescu.ro/ și pe pagina de Facebook a Școlii Superioare Comerciale „N. 

Kretzulescu”  https://www.facebook.com/nkretzulescu, rezultatele pentru cele 10 echipe de 

elevi care se vor califica în finala concursului. 

5.2 La finalul concursului se centralizează toate rezultatele obținute: pe echipe. Se acordă 1 premiu 

I, 1 premiu II, 1 premiu III și 1 mențiune pentru primele 4 echipe din ierarhie (în funcție de 

punctajul total obținut) si 1 premiu special pentru următoarele 6 echipe din ierarhie, în funcție de 

punctajul total obținut. 

5.3 În cazul punctajelor egale se folosesc criterii de departajare: 

▪ Numărul itemilor cu punctaj maxim 

▪ Existența celei mai inovatoare idei de afaceri dintr-o echipă 

5.4 Se acordă diplome tuturor elevilor din echipele finaliste, fie premii, fie diplome de participare. 

5.5 Se acordă diplome/adeverințe profesorilor participanți în calitate de evaluator sau implicați în 

organizarea concursului. 

5.6 Toți elevii înscriși în concurs vor beneficia gratuit de o sesiune de mentorat organizată de 

Banca Comercială Română, realizată online în perioada 28 aprilie-4 mai 2023, pentru care vor 

primi pe email un link de conectare. 

5.7 În baza parteneriatului încheiat Banca Comercială Română va acorda premii echipelor 

finaliste.  Premiile oferite de Banca Comercială Română sunt: 

Premiul 1: 1000 de euro 

Premiul 2: 500 de euro 

Premiul 3: 300 de euro 

Mențiune: 200 de euro 

precum și alte premii speciale, dar și diplome de participare pentru toate cele 10 echipe finaliste. 

5.8. Premiile vor fi oferite în perioada 5-20 mai 2023. 

5.9.1 Câștigatorii care nu doresc să mai primească premiul chiar dacă inițial au participat la 

Concurs pot renunța la el prin transmiterea către Organizator a unui mesaj privat pe adresa 

ybm@kretzulescu.ro până la data de 15 mai 2023. 

5.9.2 Participanții care prin renunțare au pierdut calitatea de câștigători nu pot solicita prin niciun 

alt mijloc atribuirea premiilor. 

5.9.3 Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane.  

 

 

https://www.bcrscoaladebusiness.ro/
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SECTIUNEA 6. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE 

6.1 Banca Comercială Română se obligă să calculeze, să rețină și să vireze, dacă este cazul, 

impozitul datorat pentru premiile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal. 

SECTIUNEA 7. LITIGII. LEGEA APLICABILĂ 

7.1 Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator si participanții la Concurs se vor rezolva pe 

cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele 

judecătorești de la sediul Organizatorului 

SECTIUNEA 8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

8.1 Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanților la concurs în 

conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal, 

inclusiv, dar fără limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor 

nr.679/2016. 

8.2 Datele cu caracter personal sunt prelucrate în vederea executării obligațiilor și exercitării 

drepturilor care rezultă cu privire la Organizator prin acceptarea condițiilor prevăzute în prezentul 

Regulament de către participanți, pentru desemnarea câștigătorilor acestui concurs. 

SECȚIUNEA 9. DISPOZIȚII FINALE 

9.1 Neregulile care intervin în desfășurarea concursului vor fi soluționate de Echipa de 

implementare și de coordonare a proiectului.  

9.2 Nu se percepe taxă de participare, sau alte contribuții financiare din partea elevilor sau a 

părinților.  

9.3 Având în vedere suportul de model de plan de afaceri pus la dispoziție, denumit în continuare 

Ghid de elaborare a planului de afaceri nu se admite contestație.  

9.4 Prezentul regulament este valabil pentru anul școlar 2022-2023.  

 

Prezentul document a fost redactat si semnat astazi, în 2 (doua) exemplare originale. 

 

Denumirea/Adresa organizatorului 

 

Școala Superioară Comercială ”N. Kretzulescu”    Banca Comercială Română S.A 

Str. Hristo Botev, nr 17, sector 3.,      Calea Plevnei nr 159, Bucuresti 

DIRECTOR PROF. EC.                                                          DIRECTOR SEF DEPARTAMENT 

Mirela Nicoleta Dinescu      Andreea Nicoleta Deliu-Pașol 


