
 

R E G U L A M E N T 

privind participarea la cursul gratuit de antreprenoriat  

si la concursul de idei de afaceri 

 

 

SECTIUNEA 1. CADRUL GENERAL SI ORGANIZATORII  

Cursul de antreprenoriat si concursul de idei de afaceri sunt organizate si se desfasoara in cadrul 

programului Senatul stiintific, program implementat de catre  Fundatia Dan Voiculescu pentru 

Dezvoltarea Romaniei. Cursul de antreprenoriat si concursul de idei de afaceri se deruleaza in 

parteneriat cu CNIPMMR – Consiliul National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii din 

Romania, organizatie care este si furnizor acreditat ANC de formare profesionala pentru adulti. Astfel, 

FDVDR si CNIPMMR organizeaza pentru tinerii cu varste intre 18 si 30 de ani un curs de 

antreprenoriat, la finalul caruia fiecare absolvent va primi o diploma de absolvire recunoscuta la nivel 

national. Dupa parcurgerea cursului de antreprenoriat si absolvirea examenului, participantii vor fi 

invitati sa ia parte la un concurs de idei de afaceri, pe baza Planurilor de Afaceri dezvoltate in cadrul 

cursului. 

Participantii la curs/concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului de 

participare, potrivit celor mentionate mai jos. Regulamentul de participare este intocmit si va fi facut 

public pe site-urile partenerilor, http://www.fundatiadanvoiculescu.ro/, http://www.senatulstiintific.ro/ 

si http://immromania.ro/. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament de 

participare, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea lor prealabila pe site-

urile partenerilor. Scopul cursului/concursului este acela al sustinerii spiritului antreprenorial in randul 

tinerilor, al promovarii initiativelor antreprenoriale prin furnizarea de cunostinte necesare si prin 

sprijinirea in vederea dobandirii acelor competente cheie care pot fi un pas catre succes.  Participantii 

sunt  tinerii cu varste intre 18 si 30 de ani care doresc sa initieze o activitate independenta.  

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CURSULUI 

Cursul este organizat in municipiul Bucuresti, la sediul Fundatiei Dan Voiculescu, str Episcopul Timus 

nr 37 (fosta Cronicarilor nr. 2), sector 1.  

 

SECTIUNEA 3. DURATA CURSULUI SI A CONCURSULUI 

Cursul de antreprenoriat si concursul de idei de afaceri se desfasoara in perioada martie – mai 2016 in 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament de participare, dupa cum urmeaza: 

 Faza 1:  

o Perioada prevazuta pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la cursul de 

antreprenoriat: 28 martie – 5 aprilie 2016  

http://www.fundatiadanvoiculescu.ro/
http://www.senatulstiintific.ro/
http://immromania.ro/
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o Termen limita pentru evaluare dosare si anuntare participanti: 8 aprilie 2016 

 Faza 2: 

o Perioada de derulare a sesiunilor de formare pentru cursul de antreprenoriat: 11 aprilie 

2016 – 29 aprilie 2016  

 Faza 3:  

o Perioada prevazuta pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concursul de 

idei de afaceri: 25 – 29 aprilie 2016  

o Termen limita pentru evaluare dosare: 4 mai 2016 

o Anuntare castigatori si inmanare premii in cadrul unei Ceremonii: mai 2016 (data 

exacta si locul de desfasurare a ceremoniei vor fi anuntate prin intermediul site-urilor 

partenerilor) 

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CURSULUI 

Primul pas in vederea participarii la cursul de antreprenoriat consta in depunerea unui dosar de 

participare, care sa cuprinda: 

o Copie CI 

o Copie ultimul act de studiu 

o CV Europass 

o Scrisoare de intentie (in care se va detalia motivatia participantului de a urma cursul de 

antreprenoriat) 

Documentele vor fi depuse electronic la adresa office@senatulstiintific.ro 

Pe baza informatiilor din dosar se va realiza o selectie a participantilor. 

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI 

Primul pas este definirea ideii de afaceri: va trebui ca afacerea sa ofere un produs sau un serviciu. 

Ideea de afaceri trebuie sa raspunda unei probleme economice curente si nu în ultimul rând, ea trebuie 

sa fie competitiva si sa creeze plus valoare.  

 

Al doilea pas este planul de afaceri. In cadrul cursului de antreprenoriat participantii se vor familiariza 

cu un model de Plan de Afaceri care trebuie utilizat de catre cei care se inscriu in concurs. Planul de 

afaceri va fi insotit de o Scrisoare de Intentie. Propunerea pentru concurs trebuie sa contina:   

1. Scrisoarea de Intentie pentru inscrierea in Concurs (in format pdf)  

2. Planul de Afaceri - redactat conform modelului propus (in format pdf).  

 

In vederea elaborarii Planului de Afaceri, participantii care se inscriu la concurs vor putea beneficia de 

consiliere si spijin din partea expertilor Organizatorilor. 

Propunerile pentru concurs vor fi trimise electronic in format PDF la adresa office@senatulstiintific.ro. 
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SECTIUNEA 6. EVALUAREA SI PRIMIREA PREMIILOR 

Criteriile care vor fi folosite in procesul de evaluare a propunerilor pentru concurs sunt:  

- Viziunea și strategia organizației; 

- Ideea de afacere, cu următoarele sub-criterii: descrierea ideii (produs/serviciu), piața și 

promovarea, strategia și politicile de marketing (4P); 

- Managementul resurselor umane; 

- Analiza financiară a ideii de afacere – estimări de venituri, cheltuieli, cashflow, punct de break-

even; 

- Analiza SWOT a afacerii. 

 

Evaluarea aplicatiilor va fi facuta de catre o comisie formata din 3 membri, experti angajati ai celor 

doua organizatii partenere, cu experienta in dezvoltarea antreprenoriala. Grila care va fi utilizata in 

procesul de evaluare va putea fi gasita pe site-urile partenerilor.  

Acordarea premiilor  

Vor fi premiate primele 5 Planuri de afaceri, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute.  

Planurile de Afaceri castigatoare vor beneficia din partea Fundatiei Dan Voiculescu de promovare pe 

propria platforma de crowdfunding, avand astfel posibilitatea obtinerii unei finantari pentru demararea 

afacerii. Termenii si conditiile urcarii proiectului pe platforma de crowdfunding se regasesc pe site-ul: 

incubatordeidei.ro  

În plus, toți participanții la concursul de planuri de afaceri vor beneficia de asistență în vederea 

realizării unei aplicații în programul Erasmus pentru Tinerii Antreprenori, program în care CNIPMMR 

este organizație intermediară. Pentru mai multe informații cu privire la acest program, vă invităm să 

vizionați secțiunea dedicată din site-ul incubatordeidei.ro sau să contactați experții desemnați ai 

CNIPMMR. 

 

Numele castigatorilor vor fi anuntate in cadrul unei Ceremonii organizate conform Sectiunii 3 a 

prezentului Regulament.    

 

Participantii vor fi contactati conform informatiilor furnizate de ei in propunerea pentru concurs.  

 

SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE 

Prin participarea la cursul de antreprenoriat si la concursul de idei de afaceri, toti cei care se inscriu 

sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de 

Organizatori prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si 

exclusiva a participantilor. Organizatorii nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu 

solicitantii unor revendicari referitoare la planurile de afaceri necastigatoare ce apar ulterior acordarii 

efective a premiilor. 
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Fundatia Dan Voiculescu si CNIPMMR, in calitate de organizatori ai concursului de idei de afaceri, se 

obliga sa nu dea publicitatii Planurile de Afaceri si nici sa utilizeze in alte scopuri ideile de afaceri ale 

aplicantilor. 

 

SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Atat cursul de antreprenoriat, cat si concursul de idei de afaceri sunt deschise participarii tuturor 

tinerilor cu varste intre 18 si 30 de ani, indiferent de sex, etnie, apartenenta politica sau orientare 

religioasa, conform principiilor egalitatii de sanse. Participarea la concursul de idei de afaceri 

constituie acordul ca numele castigatorului, fotografiile si titlul planului de afaceri sa poata fi facute 

publice si utilizate gratuit de catre Organizatori in materiale scrise, audio, foto si video. 

 

SECTIUNEA 9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

Organizatorii se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protectia datelor personale 

stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorii se angajeaza sa pastreze confidentialitatea 

datelor personale ale participantilor/castigatorului la prezentul curs/concurs si sa le utilizeze conform 

prezentului Regulament si legislatiei in vigoare. 

 

Participantii la curs/concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele 

drepturi: dreptul la informare (art.12) si dreptul de acces la date (art.13). 

 

Prin simpla participare la curs/concurs, trimiterea datelor personale la Organizatori si a ideii de afaceri 

sau prin comunicarea datelor personale, participantii sunt de acord ca datele lor sa intre in baza de date 

a Organizatorilor, sa fie prelucrate si folosite in viitor de Organizatori sau persoane juridice autorizate 

de catre acestia, pentru a informa participantii cu privire la noi proiecte, campanii publicitare si de 

marketing. La cererea expresa, in scris, a participantilor, Organizatorii nu vor mai folosi datele lor 

personale. 

 

SECTIUNEA 10. LITIGII 

Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la prezentul curs/concurs se vor rezolva pe 

cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele 

judecatoresti romane competente. 

 


