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SECŢIUNEA 1. CADRUL GENERAL ŞI ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

Concursul este organizat şi desfăşurat în cadrul proiectului “ O ŞANSĂ NOUĂ, UN VIITOR MAI 

BUN PE PIAŢA MUNCII DIN REGIUNEA DE SUD-EST PENTRU PERSOANELE DIN MEDIUL 

RURAL! ” implementat de către Fundaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila 

(CDIMM)– beneficiarul proiectului - denumită în continuare Organizator, în parteneriat cu Asociaţia 

Regională de Consultanţă – dezvoltare, Asistenţă – ARCA Brăila. Participanţii la concurs sunt 

obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament, făcut public pe site-urile 

proiectului: http://cdimm.ro/pages/proiecte-in-derulare/proiect-posdru_89547.php 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca 

aceste modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor 

modificări pe site-ul proiectului.  

Scopul concursului este de a susţine spiritul antreprenorial în rândul membrilor grupului ţintă al 

proiectului, prin premierea şi promovarea celor mai bune idei şi planuri de afaceri elaborate de 

participanţii la concurs. În cadrul concursului se vor acorda 3 premii, a căror valoare totalizează 

4000 lei. 

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

Concursul se desfăşoară în perioada 09 decembrie 2013 – 24 ianuarie 2014 în conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament, după cum urmează: 

o termen limită de înscriere la concurs: 10 ianuarie 2014, ora 16:00 

o evaluare Planuri de afaceri: 11 ianuarie 2014 - 14 ianuarie 2014 

o anunţare rezultate evaluare: 15 ianuarie 2014, ora 16:00  

o termen final pentru depunere contestaţii: 17 ianuarie 2014, ora 16:00 

o termen final pentru soluţionare contestaţii: 21 ianuarie 2014, ora 16:00 

o anunţare câştigători şi înmânare premii: 24 ianuarie 2014 (data exactă şi locul de 

desfăşurare a ceremoniei de acordare a premiilor vor fi anunţate prin intermediul site-ului 

proiectului: http://cdimm.ro/pages/proiecte-in-derulare/proiect-posdru_89547.php). 

 

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS 

a. La concurs poate participa orice persoană din judeţele Brăila şi Tulcea, cu domiciliul în mediul 

rural, înregistrate în grupul ţintă al proiectului “O ŞANSĂ NOUĂ, UN VIITOR MAI BUN PE 

PIAŢA MUNCII DIN REGIUNEA DE SUD-EST PENTRU PERSOANELE DIN MEDIUL 

RURAL!”, care doreşte să iniţieze o activitate independentă.   

b. Persoanele care doresc să se înscrie la concurs trebuie să fi participat la activităţile de 

consiliere şi asistenţă antreprenorială prevăzute în proiect.  

c. Prin participarea la concurs, concurenţii acceptă şi se supun prevederilor prezentului 

Regulament. Organizatorul consideră înscrierea în concurs ca o acceptare implicită a acestui 

Regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte. 
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SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI 

Înscrierea candidaţilor are loc în perioada specificată anterior şi se face conform procedurii de mai 

jos: 

a. Persoanele interesate, care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs enumerate mai 

sus, vor depune o ”Cerere de înscriere în concurs” însoţită de un ”Plan de afaceri” elaborat 

în perioada de implementare a proiectului.  Formularul ”Cerere de înscriere în concurs”, 

structura ”Planului de afaceri” şi Grila de evaluare a planurilor de afaceri sunt anexate 

prezentului Regulament.   

b. O persoană poate depune o singură cerere de înregistrare şi un singur Plan de afaceri. 

c. Planul de afaceri trebuie conceput pe o idee de afaceri care răspunde unei probleme 

economice curente, o idee de afaceri competitivă, menită să creeze plus valoare.  

d. Persoanele care pe baza planului de afaceri au dezvoltat/demarat o afacere în perioada de 

implementare a proiectului, vor depune o copie după Certificatul de înregistrare a firmei 

eliberat de către Oficiul Judeţean pentru Registrul Comerţului sau un act doveditor privind 

iniţierea înregistrării firmei la Oficiul Judeţean pentru Registrul Comerţului. 

e. Cererea de înscriere în concurs şi Planul de afaceri (ambele în original), precum şi alte 

documente însoţitoare (în copie), se depun/trimit în format tipărit, pe suport hârtie, la 

următoarele adrese:  

- Fundaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila (CDIMM), Brăila, str. 

Plevna, nr. 6, bl. A8, sc. 1, ap. 1  

- Asociaţia Regională de Consultanţă – dezvoltare, Asistenţă – ARCA Brăila, Brăila, str. 

Frumoasă, nr. 9, cod poştal 810010 

 

SECŢIUNEA 5. EVALUAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR 

a. La concurs vor participa doar Planurile de afaceri depuse în termenul prevăzut la secţiunea 

2 şi care respectă structura prezentată în anexă la prezentul Regulament. Planurile de 

afaceri care nu respectă structura prezentată în anexă la prezentul Regulament vor fi 

eliminate din concurs. 

b. Vor fi evaluate doar Planurile de afaceri care sunt însoţite de ”Cererea de înscriere în 

concurs”. 

c. Evaluarea Planurilor de afaceri se va face în perioada menţionată la secţiunea 2 a 

prezentului Regulament. Termenul poate fi prelungit, în cazuri justificate, printr-o decizie a 

managerului de proiect; modificarea va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin publicare 

pe site-ul proiectului. 

d. Evaluarea Planurilor de afaceri se va face de către o comisie formată din 3 experţi, 

nominalizaţi prin decizie a managerului de proiect.  Comisia va primi Planurile de afaceri 

într-o formă care nu va permite cunoaşterea numelui candidatului care a elaborat 

documentul, acestea având un cod unic de identificare, dat la înscrierea în concurs. 
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e. Evaluarea Planurilor de afaceri va fi făcută pe baza Grilei de evaluare anexată prezentului 

Regulament.  

f. În caz de egalitate de puncte, departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut la 

Criteriul „Profitabilitate” + Criteriul „Originalitate”.  

g. Rezultatele evaluării şi clasamentul concurenţilor vor fi publicate pe site-ul proiectului. Vor fi 

premiaţi primii 3 participanţi, ale căror Planuri de afaceri au obţinut cel mai mare punctaj în 

urma evaluării de către comisia de specialitate. Înmânarea premiilor se va face în cadrul 

unei Ceremonii organizate în Brăila, la care vor fi invitaţi să participe toţi cei care s-au 

înscris în concurs. Participanţii vor fi contactaţi folosind datele de contact furnizate în 

”Cererea de înregistrare la concurs”. 

h. Participanţii au dreptul la contestaţie. Contestaţia va fi depusă la sediul Organizatorului, în 

termenul prevăzut la secţiunea 2. Contestaţia se formulează în scris şi va conţine: 

- datele de identificare ale solicitantului 

- obiectul contestaţiei 

- motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia 

- dovezile pe care se întemeiază contestaţia 

- data depunerii şi semnătura solicitantului 

 

SECŢIUNEA 6. RESPONSABILITATE 

Prin participarea la concurs, toţi cei care se înscriu sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se 

conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament.  

 

SECŢIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Concursul este deschis participării tuturor membrilor grupului ţintă al proiectului care au manifestat 

interes antreprenorial şi au participant la activităţile de consiliere şi asistenţă antreprenorială 

organizate în cadrul prezentului proiect, indiferent de sex, etnie, apartenenţă politică sau orientare 

religioasă, conform principiilor egalităţii de şanse. 

 

SECŢIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

Organizatorul, în calitate de operator de date cu caracter personal (înregistrata ANSPDCP cu nr. 

18399) se obligă, să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecţia datelor personale. 

Înmânarea premiilor va fi un eveniment public. Participarea la concurs constituie acordul ca 

numele câştigătorilor, fotografiile şi titlurile planurilor de afaceri să poată fi făcute publice şi utilizate 

gratuit de către Organizator în materiale scrise, audio, foto şi video. Pentru exercitarea drepturilor 

lor, participanţii la concurs se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la sediul Fundaţiei 

pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila (CDIMM), Brăila, str. Plevna, nr. 6, bl. A8, 

sc. 1, ap. 1. 
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SECŢIUNEA 9. FINALIZAREA CONCURSULUI 

a. Prezentul concurs se finalizează odată cu înmânarea premiilor către câştigători  

sau 

b. Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă 

majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, 

de a acorda premiile. 

 

SECŢIUNEA 10. ALTE PREVEDERI 

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale 

amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, se vor soluţiona de către instanţele 

judecătoreşti române competente. 

Regulamentul însoţit de anexe este gratuit pentru toţi cei interesaţi.  

Organizatorul nu răspunde pentru situaţia în care câştigătorii renunţa la premiu. 

Eventualele reclamaţii legate de concurs vor fi făcute în scris şi depuse la sediul Organizatorului 

până la finalul concursului. Reclamaţiile ulterioare nu vor fi luate în considerare. 

Pentru informaţii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa partenerilor proiectului 

(consilierilor antreprenoriali), unde au primit consiliere şi asistenţă antreprenorială. 

 

Organizator, 

Fundaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila (CDIMM) 

Reprezentant legal, 

Lucica CURCUMELI 

 

Partener, 

Asociaţia Regională de Consultanţă – dezvoltare, Asistenţă – ARCA Brăila 

Reprezentant legal, 

Ana GIOVANI 


