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PREZENTARE AFACERE FINANTATA PRIN PROIECTUL “ANTREPRENOR_DIASPORA:HAI ACASA! 

ID107550-POCU 3.7 

I . REZUMAT:  
 

SOCIETATE NOU INFIINTATA S.C. DARIANA EDUCATION SRL 

SEDIUL SOCIAL/PUNCT DE LUCRU Târgoviște, str. Valul Cetății, nr. 23/ 
Târgoviște, str. Matei Basarab, nr. 63 

DATE CONTACT:TEL/EMAIL Tel. 0745047366 
Email: scoala.dariana@gmail.com  

NUME/PRENUME  ANTREPRENOR ISTRATE DARIA 

SUMA SOLICITATA LA FINANTARE 40.000 EURO 

OBIECT DE ACTIVITATE Educație/învățământ primar 

SCURTA DESCRIERE A AFACERII (produsele 
sau serviciile oferite) 

Program educațional de tip after-school pentru 
copiii cuprinși între 6 și 10 ani; cursuri de limba 
engleză, robotică, pictură, muzică; program de 
școală de vară. 

REZULTATE OBTINUTE IN 12 LUNI DE 
FUNCTIONARE: CIFRA DE AFACERI .............. 

Atragerea unui număr de 30 de copii/zi în mod 
constant (în perioadele fără restricții generate de 
pandemie); derularea a peste 100 de contracte 
educaționale cu părinții copiilor; parteneriate cu 
Muzeul de istorie din Târgoviște, Biblioteca 
Județeană, Biserica Sfinților Arhangheli și 
Grădina Zoologică Târgoviște. 
Cifra de afaceri pentru 2019 = 81.660 lei 

LOCURI DE MUNCA NOU CREATE( detaliate 
pe functii/meserii): 

Un post de învățător cu normă întreagă 
Un post îngrijitor cu normă întreagă 

 
II. PREZENTARE AFACERE 

mailto:scoala.dariana@gmail.com
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Va rugamsaneprezentati pe scurtcare este profilulfirmeiinfiintate in cadrulproiectuluiAntreprenorDiaspora: Hai acasa! 

Cum s-a conturatideea de a infiintaaceasta firma si careaufostmotivatiilepersonalecare v-

aufacutsaaccesatiprogramulDiasporaStart-Up? 

Şcoala “DARIANA” Târgovişte propune un model alternativ de educație, prin care copiii 

să nu mai fie forțați să memoreze informații multiple, ci să înțeleagă conceptele cu care lucrează. Și 

pentru că în ciclul primar se pun bazele educației copiilor, am gândit o școală performantă, cu trei 

elemente de bază: 

 Asumarea unor valori fundamentale: responsabilitate, colegialitate, 

iniţiativă, curaj, patriotism, integritate. 

 Model de interacțiune între profesori și elevi care să genereze o educație 

de calitate, prin care copiii să fie motivați, stimulați să gândească și să învețe 

logic. 

 Școala funcționează după curriculum național, pe care îl dezvoltă într-un 

model educațional bazat pe metode interactive, integrate, prin cercetare și 

descoperire. Modelulul național standard este îmbogățit cu programe 

internaționale, sisteme de evaluare alternative și metode ale gândirii critice, 

inspirate din  modelele educaționale de succes ale celor mai apreciate școli 

europene, americane și asiatice, cu care fondatoarea a interacționat. 

 Școala ”Dariana” și-a selectat cadrele didactice și a format o echipă cu cei 

mai buni profesori și psihologi din Târgoviște, la care a adăugat tineri 

voluntari pentru activități opționale sau extracurriculare.  

 Alături de activitatea de realizare a temelor cu copiii, programul include o 

paletă complexă de evenimente, implicări comunitare, proiecte 

antreprenoriale pentru elevi și parteneriate europene pentru corpul profesoral. 
  

 

 

Cum atiaflat de programulDiasporaStart-Up, in special de proiectulAntreprenorDiaspora: Hai acasa!? 

 De pe site-ul agenției 

Ce v-a motivatsaparticipati la concursul de planuri de afaceriorganizat in cadrulproiectului? 

 Speranța de a crea un proiect cu efect benefic în comunitate. În ansamblu, Școala Dariana 

urmărește formarea armonioasă a copiilor și dezvoltarea lor într-o filozofie educațională 
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flexibilă, deschisă oricărei provocări din lumea contemporană, capabilă să răspundă 

exigenţelor şi cerinţelor noii etape de descifrare a codului european. 

 Copiii care se pregătesc pentru concursuri și olimpiade naționale beneficiază de programe de 

excelență, în regim special, în funcție de interesele și talentele lor. 

 Pentru elevii cu dificultăți de învățare este asigurat sprijin diferențiat prin programe de 

sprijin adecvate.  

 Școala este un spațiu foarte sigur, copiii sunt supravegheați în permanență, și în clase, și la 

locurile de joacă; aceștia beneficiază de asistență medicală permanentă. 

 Regulile de disciplină sunt ferme, copiii sunt încurajați să își dezvolte abilități sociale, să își 

negocieze conflictele, să înțeleagă și să respecte diversitatea.  

 Elevii beneficiază de consiliere psihologică ori de câte ori au nevoie. 

  

Careconsiderati ca aufostpunteleforte si cele slabe ale programului? 

Punctele forte ale programului au fost: 

 Seriozitatea, rigoarea și operaționalitatea datelor,  

 Comunicarea foarte bună 

 Asigurarea finanțării conform datelor contráctate 

Puncte slabe: 

 Birocrația excesivă, multitudinea documentelor de raportare, dublarea lor din format electronic în format letric. 

 

Cum v-a fostafectataactivitatea in aceastaperioada, luand in considerare situatiamondialaactulacauzata de 

infestareacuvirusul SARS-COV2? 

 Foarte greu, cu efectivele la jumătate, cu multe restricții și măsuri de protecție, cu numeroase controale de la 

DSP și ITM.  

 

Considerati ca masurileluate de catre autoritati v-auoferit un sprijinpentrudepasireaacesteiperioade fara a inregistra mari 

pierderi? 

 Categoric, da! Ne-au ajutat să supraviețuim! 
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Ati fi interesatsaaccesati si altetipuri de programe pentru a obtine o nouafinantare? 

 Da! Am dori dezvoltarea SC DARIANA EDUCATION SRL. 

In incheiere va rugamsanedescrieti pe scurtcare sunt planuriledumneavoastra de viitor in ceea ce 

privestedezvoltareaafaceriiinfiintate in cadrulproiectuluiAntreprenorDiaspora: Hai acasa! 

 Ne dorim atragerea unui nou proiect prin care să ne construim o școală cu 6 săli de clasă și anexele 
adecvate. 

 
III. FOTO REPREZENTATIVE DIN ACTIVITATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


