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METODOLOGIE DE ORGANIZARE A CONCURSULUI
”Simularea de procese economice în domeniul hotelier – scenarii
pe o piață reală”

1. SC O P
Prezenta metodologie este elaborată ca document de referinţă pentru organizarea și derularea
concursului Simularea de procese economice în domeniul hotelier – scenarii pe o piață reală,
derulat în cadrul proiectului Întreprinderea simulată: O punte între școală și piața muncii, cofinanțat din
Fondul Social European Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –
2013; Investeşte în oameni!.
Procesul de organizare și derulare a concursului cuprinde următoarele sub-procese componente:
P1. Elaborarea și publicarea regulamentului de concurs;
P2. Organizarea de seminarii de prezentare a modului de derulare a concursului;
P3. Înregistrarea și evaluarea grilelor
P4. Festivitatea de premiere și înmânarea premiilor;
2. S EC V E NȚ I AL IT AT E A ACT I VIT ĂŢ ILO R IM PLIC AT E D E O RG AN I Z ARE A Ș I
DE RU L AR E A CO NC U RS UL U I
2.1. Scopul acestei activități este acela de a dezvolta competențele antreprenoriale ale studenților
implicați în efectuarea stagiilor de practică în cadrul întreprinderii simulate înființată prin proiectul
Întreprinderea simulată: O punte între școală și piața muncii, proiect cofinanțat din din Fondul
Social European Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013;
Investeşte în oameni!, prin susținerea unui test compus din 50 de întrebări tip grilă legate de
activitatea derulată în cadrul întreprinderii simulate de tip hotel-restaurant.
2.2. Participanții la acest concurs sunt studenții din grupul – țintă al proiectului, respectiv studenții
care participă la stagiile de practică organizate în cadrul proiectului.
2.3. Organizatorul concursului este Facultatea de Management Financiar Contabil Constanța,
Universitatea Spiru Haret, care va gestiona buna derulare a concurslui prin intermediul a 2
Comisii, respectiv:
1. Comisia de Organizare a concursului constituită din: Președinte - Manager
Proiect și Membri: Asistent manager, Expert relații publice și comunicare;
Comisia de Evaluare constituită din: Președinte – Manager Proiect și Membri:
Manager întreprindere simulată, Director economic. Aceștia evaluează lucrările
înscrise în concurs potrivit Metodologiei de evaluare.
2.4. Organizarea, derularea concursului și festivitatea de premiere, vor avea loc în perioada ianuarie
2015 – septembrie 2015, potrivit următoarei secvențialități:
a) Elaborarea regulamentului de concurs, în care să fie prevăzute: durata concursului;
prezentarea generală a concursului; mecanismul de desfășurare a concursului și dreptul
de participare; premii și modalități de acordare a premiilor; intrarea în posesie a premiilor;
taxe și impozite; protecția datelor personale.
Responsabil: Expert relații publice și comunicare;
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Termen de realizare: martie 2015

b) Publicarea pe site-ul proiectului a Comisiei de Organizare a Concursului, a Comisiei de
Evaluare, Regulamentului de concurs, a Metodologiei de evaluare a testelor.
Responsabil: Expert relații publice și comunicare;
Termen de realizare: aprilie 2015
c) Organizarea și derularea seminariilor de promovare modului de derulare a concursului
organizat în regiunea de implementare a proiectului. Se vor organiza cel puțin 1 seminar
de prezentare în perioada ianuarie – februarie 2015 astfel:
Responsabil: Expert relații publice și comunicare, Manager de proiect;
Termen de realizare: ianuarie 2015 – februarie 2015.
d) Înregistrarea studenților participanți, elaborarea testelor și încărcarea Regulamentelor și
Metodologiilor suport pe site-ul proiectului.
Responsabil: Manager de proiect, Asistent manager, Expert relații publice și
comunicare;
Termen de realizare: ianuarie 2015 – septembrie 2015
e) Evaluarea testelor de către comisia de evaluare potrivit Metodologiei de evaluare și
elaborarea listei finale a calificativelor obținute de către participanți.
Responsabil: Președinte Comisia de Evaluare, Expert relații publice și comunicare;
Termen de realizare: aprilie 2015 – septembrie 2015
f) Avizarea rezultatelor concursului
Responsabil: Manager proiect
Termen de realizare: aprilie 2015 – septembrie 2015
g) Premierea câștigătorilor.
Responsabil: Manager proiect;
Termen de realizare: octombrie 2015.

3. FIN AL I Z AR E A ACT I V I T ĂŢ I LO R D E D E O R G AN I Z AR E A Ș I D E RUL AR E A
CO N CU R SUL UI
3.1. La finalizare concursului Simularea de procese economice în domeniul hotelier – scenarii
pe o piață reală se va întocmi Dosarul concursului, având următoarea componență:









Opisul dosarului;
Decizia de numire a comisiei de organizare a concursului;
Decizia de numire a comisiei de evaluare;
Metodologia de organizare și derulare a concursului, Regulament de Organizare a concursului
Lista participanților și evaluările obținute de către aceștia, în ordinea notelor obținute;
Testele înscrise în concurs și evaluările aferente;
Lista premianților și a premiilor acordate;
Documente specifice privind organizarea și derularea festivității de premiere.
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3.2. Responsabil pentru elaborarea Dosarului concursului este Expertul relații publice și comunicare
care îl predă Managerului de proiect.
4. DO C UM ENT E AF E R E NT E D ER UL ĂR I I CO N CU RS UL U I
4.1. Documentele care vor fi elaborate pe parcursul organizării, derulării concursului și a
festivității de premiere sunt următoarele:
Formular

Când se completează

Regulamentul de concurs

Martie 2015

Metodologia de evaluare

Iunie 2015

Metodologia de organizare și
derulare a seminariilor de
promovare modului de derulare a
concursului
Lista finală a calificativelor
obținute de participanții la
concurs

Cine elaborează
Comisia de
Organizare a
concursului
Comisia de
Organizare a
concursului

Cine verifică
Manager
proiect
Manager
proiect

Ianuarie 2015

Expert relații publice și
comunicare

Manager
proiect

Septembrie 2015

Comisia de Evaluare

Manager
întreprindere
simulată

5. DI S PO Z IȚ II FI N AL E
Prezentul document – Metodologie de organizare a concursului cu premii ”Simularea de procese
economice în domeniul hotelier – scenarii pe o piață reală” a fost elaborată în cadrul Proiectului
POSDRU/161/2.1/G/134465 Întreprinderea simulată: o punte între şcoală şi piaţa muncii, proiect
cofinanţat din Fondul Social European Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013; Investeşte în oameni!, Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii
cu piaţa muncii”, DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la o viaţă active și poate fi completată în funcție de
necesitățile reale care decurg din implementarea proiectului..
Proiectul a fost iniţiat şi este implementat de Facultatea de Management Financiar-Contabil
Constanța, Universitatea Spiru Haret, instituţie de învăţământ superior în parteneriat cu Institutul
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.
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