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privind organizarea și desfășurarea CONCURSULUI  
“CONCURS IDEI DE AFACERI” 

 
 
 
Secțiunea I.  DATE GENERALE 
 

Art. 1. Organizatorul concursului on-line “CONCURS IDEI DE AFACERI” este Universitatea de Științe 

Agronomice și Medicină Veterinară din București, prin proiectului FDI-2020-0375 “Antreprenoriat – 

necesitate si oportunitate pentru studenţii/absolvenţii USAMVB – ANTRESTART”, în colaborare cu 

Societatea Antreprenorială Studențească USAMV din București. 

Art. 2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial.  

Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții. 

Art. 3. Prin înscrierea la acest concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament. 

Art. 4. Scopul concursului este de a motiva studenții USAMV din București pentru a întocmi şi prezenta 

un plan de afaceri, deprinderea competențelor necesare unui antreprenor şi insuşirea demersurilor 

necesare inițierii şi dezvoltării unei afaceri. 

Secțiunea II. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 
 
Art. 5. Concursul se desfășoară în perioada: 09 octombrie – 19 noiembrie 2020, în spațiul virtual, pe 
site-urile 
www.usamv.ro, www.consiliere.usamv.ro și pe paginile de facebook: www.facebook.com/usamv/, 
www.facebook.com/consiliere.usamv/, www.facebook.com/AntreprenorUSAMV ale Universității de 
Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, în conformitate cu prevederile prezentului 
regulament oficial.  
 
Secțiunea III. DREPTUL DE PARTICIPAREA LA CONCURS 
 
Art. 6. La concurs au dreptul să participe toți studenţii (studii licență, master, doctorat) USAMV din 
București, care au domiciliul stabil sau reședința în România.  
Art. 7. Participarea la acest concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a 
prezentului regulament oficial. 
 
 

http://www.usamv.ro/
http://www.consiliere.usamv.ro/
http://www.facebook.com/usamv/
http://www.facebook.com/consiliere.usamv/
http://www.facebook.com/AntreprenorUSAMV
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Secțiunea IV. CALENDARUL ŞI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS 
 
IV.1 Calendarul de desfăşurare a concursului: 
Nr. 
crt. 

Activitatea Perioada 

1 Înscrierea la concurs se va face online la adresa de e-mail sas@usamv.ro şi va 
trebui sa conţină: 
a. Cerere de înscriere tipizată, disponibila pe site-ul www.consiliere.usamv.ro 
b. BI sau CI 
c. Carnet de student/diplomă de licenţă (adeverinţa)/diplomă master (adeverinţă) 

 
09.10 -  05.11. 

2020 

2 Validarea dosarelor şi afişarea participanţilor eligibili 6.11.2020 

3 Analiza planurilor de afaceri de către comisia de jurizare online 07.11 – 15.11. 
2020 

4 Afişarea rezultatelor preliminarii 16.11.2020 

5 Depunerea contestaţiilor 17.11.2020 

6 Afişarea rezultatelor finale 19.11.2020 

 
 IV.2. CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS 
Art. 8. Persoanele înscrise la concurs trebuie să respecte perioadele menţionate la punctul IV.1 
Art. 9. Toate documentele vor fi transmise la adresa sas@usamv.ro, iar afisarea rezultatelor se va realiza 
pe site-urile www.usamv.ro, www.consiliere.usamv.ro și pe paginile de facebook: 
www.facebook.com/usamv/, www.facebook.com/consiliere.usamv/, 
www.facebook.com/AntreprenorUSAMV 
Art. 10. Planul de afaceri va trebui să urmeze structura Criteriilor de selectie (Anexa 1). 

 
Secțiunea V. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR 
Art. 11. Sunt descalificate automat persoanele care se înscriu în concurs asumându-și o identitate falsă. 
Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din concurs sau de a anula decizia prin care un participant 
este desemnat câștigător, în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact corecte, s-a înscris 
utilizând date false, încearcă să influențeze concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă 
prevederile prezentului regulament. 
 

Secțiunea VI. PREMII ȘI ACORDAREA PREMIILOR 
Art. 12. In cadrul concursului se vor acorda 5 premii a cate 2.000 lei fiecare. 
Art. 13. După afişarea rezultatelor preliminarii la data de 16.11.2020 pe site-urile www.usamv.ro, 
www.consiliere.usamv.ro și pe paginile de facebook: www.facebook.com/usamv/, 
www.facebook.com/consiliere.usamv/, www.facebook.com/AntreprenorUSAMV se pot depune 
contestaţii pe adresa de email sas@usamv.ro în termen de o zi, respectiv până la data 17.11.2020.  

mailto:sas@usamv.ro
mailto:sas@usamv.ro
http://www.usamv.ro/
http://www.facebook.com/usamv/
http://www.facebook.com/consiliere.usamv/
http://www.facebook.com/AntreprenorUSAMV
http://www.usamv.ro/
http://www.facebook.com/usamv/
http://www.facebook.com/consiliere.usamv/
http://www.facebook.com/AntreprenorUSAMV
mailto:sas@usamv.ro
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Art. 14. Câștigătorii concursului vor fi anunțați în data de 19 noiembrie 2020, printr-o postare 
dedicată, pe pe site-urile www.usamv.ro, www.consiliere.usamv.ro și pe paginile de facebook: 
www.facebook.com/usamv/, www.facebook.com/consiliere.usamv/, 
www.facebook.com/AntreprenorUSAMV. 
Art. 15. Câștigătorii vor fi contactați de către organizatorul concursului în ziua afișării rezultatelor 
finale, in scopul pregătirii dosarelor de acordare a premiului, care va conţine:  

1. Raportul comisiei de jurizare privind validarea premiilor,  
2. Copie după extrasul de cont al fiecarui câştigător,  
3. Borderou.  

Art. 16. Premiul câștigat nu poate fi înlocuit cu  produse sau alte câștiguri. În cazul refuzului 
câștigătorului de a beneficia de premiul acordat sau în cazul imposibilității validării sale conform 
prezentului regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Plata premiului se va face in 
contul câștigătorului, prin transfer bancar, în termen de maximum 10 zile de la afişarea rezultatelor şi 
contactarea prin email şi telefonic. 
Art. 17. Câștigătorilor concursului nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte. 
 
Secțiunea VII. CRITERII DE SELECȚIE A CÂȘTIGĂTORILOR 
Art. 18. Selecția câștigătorilor se va face de către comisia de jurizare, în concordanţă cu baremul de 
notare cuprins in Anexa 1 a prezentului regulament. 
 
Art. 19. Juriul desemnat pentru validarea câștigătorilor şi aplicarea baremului de notare este constituit 
din specialişti ai Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.  
Comisia de jurizare va fi compusa din 7 persoane (Președinte,  5 membri şi un secretar) . 

 
Secțiunea VIII. PROTECȚIA DATELOR 
Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 190/ 2018, precum și Regulamentului UE 
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016.  
Ca atare, organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale 
participanților/câștigătorilor prezentului concurs și să le utilizeze în conformitate cu prevederile acestui 
regulament și cu legislației în vigoare.  
Participanții la concurs, în calitate de persoane vizate au următoarele drepturi, conform prevederilor 
Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016, cu 
modificările și completările ulterioare, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 
Directivei 95/46/CE: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare și actualizare a 
acestor date și de ștergere a datelor personale. Prin simpla participare la concurs și trimiterea datelor 
personale către organizator, participanții sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a 
organizatorului, să fie prelucrate și folosite în viitor de organizator, exclusiv pentru a informa 

http://www.usamv.ro/
http://www.facebook.com/usamv/
http://www.facebook.com/consiliere.usamv/
http://www.facebook.com/AntreprenorUSAMV


 

PRORECTORAT 
Coordonare Stațiuni, 

Informatizare, Consiliere şi 
Relații cu Mediul 
Socio-Economic 

 
 
 
 
 

CENTRUL DE CONSILIERE ȘI 
ORIENTARE ÎN CARIERĂ 

REGULAMENT 

APROBAT, 
CONSILIU DE 

ADMINISTRAȚIE  
07.10.2020 

 

 

de organizare și desfășurare a concursului  
“CONCURS IDEI DE AFACERI” 

PROIECT CNFIS-FDI-2020-0375 
“Antreprenoriat – necesitate si 

oportunitate pentru studenții/absolvenții 
USAMV din București” 

 

 

 

 

 

participanții cu privire la noi concursuri și informații care privesc demersurile organizatorului pentru 
promovarea viitoarelor activităţi.  
 
Secțiunea IX. TERMENE ȘI CONDIȚII 
Art. 20. Participarea la concurs implică acceptarea deplină a prezentului regulament. 
Art. 21. Orice informație incompletă sau declarație falsă de identitate sau de adresă va atrage eliminarea 
automată din concurs a participantului.  
Art. 22. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica exactitatea informațiilor furnizate de participanți. 
 
Secțiunea VIII. FORȚĂ MAJORĂ 
Art. 23. Organizatorul nu poate fi tras la răspundere dacă, din motive independente de voința sa, 
desfășurarea concursului va suferi modificări, va fi amânat sau se anulează integral sau parțial. 
Art. 24. Organizatorului nu i se pot solicita compensații. Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida 
în orice moment și fără notificare prealabilă înscrierea oricărui participant care nu respectă prezentul 
regulament.   
Art. 25. Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație al Universității de 
Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București din data de 07.10.2020 
 
ANEXA 1 
 

Nr. 
Crt. 

Criterii de selectie Punctaj total 
(maxim 100 
puncte) 

Punctaj 
acordat 

1. Fişa societăţii (maximum 10 pct.) 

1.1. Fişa societăţii are toate câmpurile completate   

Da 4  
Nu 0 

1.2. Fişa societăţii are datele solicitate corecte la toate categoriile 

 Da 6  

 Nu   0 

2. Produsele/Serviciile (maximum 20 pct.) 

2.1. Produsul/serviciul nou 

a.Sunt descrise pe larg principalele caracteristici ale produselor/serviciilor             10  

b. Sunt descrise parţial principalele caracteristici ale produselor/serviciilor               5  

c. Nu sunt descrise în mod relevant principalele caracteristici ale 
produselor/serviciilor 

 
             0 

 

2.2. Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite 
 



 

PRORECTORAT 
Coordonare Stațiuni, 

Informatizare, Consiliere şi 
Relații cu Mediul 
Socio-Economic 

 
 
 
 
 

CENTRUL DE CONSILIERE ȘI 
ORIENTARE ÎN CARIERĂ 

REGULAMENT 

APROBAT, 
CONSILIU DE 

ADMINISTRAȚIE  
07.10.2020 

 

 

de organizare și desfășurare a concursului  
“CONCURS IDEI DE AFACERI” 

PROIECT CNFIS-FDI-2020-0375 
“Antreprenoriat – necesitate si 

oportunitate pentru studenții/absolvenții 
USAMV din București” 

 

 

 

 

 

a. Sunt descrise și argumentate principalele avantaje ale 
produselor/serviciilor oferite 

           10  

b. Sunt descrise parțial principalele avantaje ale produselor/serviciilor 
oferite 

             5  

c. Nu sunt descrise principalele avantaje ale produselor/serviciilor oferite              0  

3. Piaţa vizată (maximum 5 pct.) 

 a. Sunt prezentate informații documentate despre principalele categorii de 
clienți și  despre localizarea pieței 

               5  

b. Sunt prezentate informații incomplete/incorecte despre principalele 
categorii de clienți și despre localizarea pieței 

 
2 

 

c. Nu sunt prezentate informații despre principalele categorii de clienți 
și despre localizarea pieței în mod relevant 

 
0 

 

4. Concurenta (maximum 5 pct.) 

a. Informațiile despre piață și competitori sunt complete 5  

b. Informațiile despre piață și competitori sunt sumare 2  

c. Informațiile despre piață și competitori nu sunt prezentate în mod 
relevant 

0  

5. Analiza SWOT (maximum 10 pct.) 

a. Analiza SWOT este corect elaborată și fundamentată 10  

b. Analiza SWOT este incompletă 5 

c. Analiza SWOT conține informații nerelevante 0 

6. Strategia de marketing (maximum 30 pct.) 

6.1. Politica produsului 
 a. Politica de produs este coerent descrisă și realistă 6  

b. Politica de produs este descrisă parțial 3  

c. Politica de produs nu este prezentată 0  

6.2. Politica de prețuri 

a. Politica de preț este coerent descrisă și realistă 6  
b. Politica de preț este descrisă parțial 3  
c. Politica de preț nu este prezentată 0  

 
6.3. 

 
Politica de distribuție 

a. Politica de distribuție este coerent descrisă și realistă 6  

b. Politica de distribuție este descrisă parțial 3  

c. Politica de distribuție nu este prezentată 0  

6.4. Modalități de vânzare 

a.Modalitățile de vânzare sunt descrise coerent și realist 6  
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b.Modalitățile de vânzare sunt descrise parțial 3  

c. Modalitățile de vânzare nu sunt prezentate 0  

6.5. Activități de promovare 

a. Activitățile de promovare sunt descrise coerent și realist 6  

b. Activitățile de promovare sunt descrise parțial 3  

c. Activitățile de promovare nu sunt prezentate 0  

7.  Resursele necesare privind desfasurarea afacerii (maximum 10 pct.) 

7.1.  Resurse financiare / bugetul (maximum 5 pct.) 

a.Toate calculele sunt corecte și sunt corelate cu activitățile ulterioare 5  

b. Nu toate calculele sunt corecte, dar sunt corelate cu activitățile ulterioare 2  

c. Calculele sunt parțial corecte și sunt partial corelate cu activitățile 
ulterioare 

0  

7.2  Resursele umane (maximum 5 pct.) 

a. Sunt prezentate informații complete despre politica de resurse umane 5  

b. Sunt prezentate informații parțiale despre politica de resurse umane 2  

c. Nu sunt prezentate informații relevenate despre politica de resurse 
umane 

0  

8.  Diagrama GANTT (maximum 10 pct.) 

8.1 
 

a. Sunt prezentate informații complete despre fluxul activităţilor in GANTT 5  

b. Sunt prezentate informații parțiale despre fluxul activităţilor 2  

c. Nu sunt prezentate informații relevenate despre fluxul activităţilor si 
Diagrama GANTT 

0  

 SCOR TOTAL (maxim 100 puncte) 
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