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ORGANIZATOR

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Organizatorul concursului este Facultatea
de
Management
Financiar-Contabil
Constanța, Universitatea Spiru Haret.

Pentru participarea la concurs sunt eligibile
persoanele care îndeplinesc cumulativ
următoarele criterii:
- Fac parte din grupul țintă prevazut
in proiect
- Au efectuat integral stagiul de
practică în întreprinderea simulată
ce funcționează în cadrul proiectului

Concursul se organizează în cadrul
proiectului ”Întreprinderea simulată: O
punte între școală și piața muncii”,
proiect cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013 Investeste în oameni!.

OBIECTIV
Obiectivul acestui concurs este acela de a
dezvolta
competențele
antreprenoriale
studenților/masteranzilor
implicați
în
efectuarea stagiilor de practică în cadrul
întreprinderii
simulate
înființată
prin
proiectul Întreprinderea simulată: O punte
între școală și piața muncii, prin elaborarea
unor lucrări cu caracter aplicativ din
domeniul de activitate al întreprinderii
simulate ce funcționează în cadrul
proiectului mai sus amintit

ETAPELE CONCURSULUI
Concursul se va derula în perioada
septembrie 2014 – septembrie 2015 și
presupune parcurgerea următoarelor etape:
1. Înscrierea la concurs prin completarea
Cererii de înscriere ce se găsește pe site-ul
proiectului
www.ishoreca.ro,
secțiunea
Concurs
2. Elaborarea lucrării cu caracter aplicativ
conform Cerințelor privind redactarea și
elaborarea studiilor, ce se găsesc pe site-ul
proiectului
www.ishoreca.ro,
secțiunea
Concurs
3. Depunerea lucrării la Comisia de
organizare a concursului
4. Evaluarea lucrării de către Comisia de
Evaluare conform Metodologiei de

Evaluare, ce se găsește pe site-ul
proiectului
www.ishoreca.ro,
secțiunea
Concurs
5. Afișarea, pe site-ul proiectului a Listei
finale a calificativelor obținute de
participanții la concurs și anunțarea
câștigătorilor
6. Înmânarea premiilor

DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR
Vor fi desemnați câștigîtori primi 16
participanți care vor obține un punctaj mai
mare de 85 de puncte, acordat conform
grilei de punctaj prevăzută Metodologiei de
Evaluare.

CUANTUMUL
PREMIILOR

ȘI

VALOAREA

Vor fi acordate în total 16 premii
câștigătorilor desemnați de către Comisia
de Evaluare, fiecare premiu fiind în valoare
de 1000 lei.

