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REGULAMENTUL de organizare al concursului 

„Antreprenor in Protectia Mediului” 

 

 Concursul „Antreprenor in Protecția Mediului” este organizat de 
Departamentul de Chimie Analitică și Ingineria Mediului (CAIM) din cadrul Facultății 
de Inginerie Chimică și Biotehnologii (FICBi) cu sprijinul Facultății de 
Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor, FAIMA, și al Centrului de 
Antreprenoriat din Universitatea Politehnica București (UPB) în vederea stimularii 
inițiativelor studenților de a dezvolta o afacere în domeniul Protecției Mediului. 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL 

CONCURSULUI 

1.1. Concursul cu premii intitulat “Antreprenor în Protecția Mediului este organizat 
de Departamentul de Chimie Analitică și Ingineria Mediului (CAIM) din  Facultății 
de Inginerie Chimică și Biotehnologii (FICBi) denumit în continuare „Organizator”, 
adresa: Str. Gh. Polizu, numerele 1-7, sector 1, București, cu sprijinul Facultății de 
Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor, FAIMA, în calitate de 
„Coorganizator” și al Centrului de Antreprenoriat din Universitatea Politehnica 
București (UPB) 

1.2. Concursul va fi organizat și se va desfășura conform prezentului regulament 
(denumit în cele ce urmeaza „Regulament”).  

1.3. Regulamentul Concursului va fi postat pe web site-ul UPB, FICBi, 
http://www.chimie.upb.ro/ și FAIMA, respectiv se va afișa la avizierul studenților de 
la secretariat, în vederea deschiderii concursului către toți studenții facultății.  

1.4. Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, 
implicit oricare dintre condițiile desfășurării Concursului, cu condiția înștiințării 
prealabile a studenților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile 
acestuia. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor 
fi cuprinse în acte aditionale și vor fi comunicate către participanți. 

http://www.chimie.upb.ro/


 

2 

1.5. Baza de date constituita cu ocazia desfășurării Concursului va fi operată de 
catre Organizator prin intermediul reprezentanților desemnați de acesta și va fi 
operată strict în sensul organizării concursului. 

SECTIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI ȘI METODOLOGIA DE DESFĂȘURARE  

2.1. Concursul Antreprenor în Protecția Mediului se va desfășura în perioada 1 - 29 
martie 2023, în regim față în față, și se va derula în următoarele etape:  

2.2. Informarea celor interesați se va face pe web site-ul UPB, FICBi, 
http://www.chimie.upb.ro/, FAIMA și pe Intranet pentru a fi diseminate catre toți 
studenții facultății, de la nivel de studii de licență și masterale, începând cu 1 
februarie 2023. 

2.3. Înscrierea la concurs a candidaților se va face la adresa apm@chimie.upb.ro pe 
baza unei Scrisori de interes (conform formularului tip prezentat în Anexa 1) în 
perioada 13 - 24 martie 2023. Toate scrisorile de interes vor fi evaluate de către 
Responsabilul de concurs, Prof. dr. ing. Daniela Simina Stefan, care va confirma prin 
e-mail eligibilitatea candidaților, până la data de 27 martie 2023.  

2.4. Prezentarea ideii de afacere se va face în regim față în față, pe baza unei 
documentații (denumită în cele ce urmeaza „Proiect”) care se va pezenta Comisiei 
de concurs, în ziua desfășurării concursului, 29 martie 2023.  

2.5. Premierea proiectelor câștigătoare se va realiza în data de 29 martie 2023, la 
închiderea concursului.   

2.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada de concurs în cazul în 
care lucrările care s-au înscris nu pot fi susținute într-o singură zi. 

SECTIUNEA 3. CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS 

3.1. La Concurs se pot înscrie studenții de la FICBi și FAIMA din cadrul Universității 
Politehnica București, de la nivel de studii de licență și studii masterale. 

3.2. Studenții pot participa la concurs în mod individual sau în echipe de maxim doi. 
O persoana se poate înscrie în maxim o echipă.  
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3.3. Proiectul se va trimite în format electronic, la responsabilul de concurs, 
profesor Daniela Simina Stefan, la adresa apm@chimie.upb.ro. Acesta va conține 
informații privind ideea de afaceri, un plan sumar de afaceri (locația, suprafața 
necesară - daca este cazul, descrierea procesului tehnologic, mijloacele necesare 
realizarii proiectului, costurile necesare implementarii proiectului, etc). Proiectul 
poate fi însoțit și de machete sau planșe care să cuprindă planul de amplasare al 
obiectelor care fac parte din proiect, schema fluxului tehnologic, scheme ale 
diferitelor obiecte cu particularități deosebite, etc., alte forme sugestive de 
prezentare (mostre de produs și alte materiale etc.) care să demonstreze 
viabilitatea ideii. 

3.4. Sustinerea proiectului în fața comisiei de evaluare se face sub forma unei 
prezentări pe suport Power-Point care să prezinte informațiile relevante pentru 
proiect. Durata prezentării va fi de maxim 20 de minute.  

3.5. Comisia își rezervă dreptul de a adresa întrebări lămuritoare cu privire la 
tematica prezentată de student /echipa de studenți. 

SECTIUNEA 4. EVALUARE ȘI SELECȚIA PROIECTELOR FINALISTE  

4.1. Evaluarea și selectarea proiectelor câștigătoare se va face de catre o Comisie 
de concurs, constituita din maxim 6 membri, propusa de catre responsabilul cu 
organizarea concursului și numită prin decizie comuna a decanilor de la FICBi și 
FAIMA, formată din cadre didactice din colectivul de specialitate Ingineria Mediului 
din departamentul CAIM, din cadrul FICBi și din cadrul FAIMA, un reprezentant al 
Centrului de antreprenoriat din UPB și un invitat: reprezentant al mediului de 
afaceri, reprezentant din partea sponsorului, reprezentant al autoritatilor, etc. 

4.2. Se vor acorda trei Premii (I, II si III) și două Mențiuni. De asemenea se va acorda 
un Premiu Special pentru cea mai originală ideie.  

4.3. Fondurile necesare pentru acoperirea costurilor de desfășurare ale proiectului 
vor fi asigurate din sponsorizări sau din fondurile proprii ale facultăților 
organizatoare.  

4.4. Premiile alocate se vor revendica in cel mult doua săptămâni de la acordarea 
lor.  
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4.5. Prin nerevendicarea premiilor în termenele și/sau în condițiile prezentului 
Regulament, participanții desemnati și validați câștigători pierd dreptul de a mai 
revendica premiul, iar Organizatorul este eliberat de toate obligațiile ce ii revin față 
de respectivii participanți câștigători în legătură cu premiile nerevendicate. 

SECTIUNEA 5. ÎNCETAREA / SUSPENDAREA CONCURSULUI  ÎNAINTE DE TERMEN 

5.1 Concursul poate înceta oricând înainte de termen, în cazul în care nu există un 
numar suficient de lucrari înscrise – minim 5 proiecte.  

SECTIUNEA 6 LITIGII 

6.1 Eventualele litigii aparute între Organizator și Participanți se vor rezolva pe cale 
amiabila între părți.  

 

Organizator  

Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii (FICBi) 

prin  

Departamentul de Chimie Analitica si Ingineria Mediului (CAIM) 

și  

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor (FAIMA) 

 

Coorganizator  

Centrului de Antreprenoriat din Universitatea Politehnica Bucuresti (UPB) 

 

Responsabil Concurs: 

Profesor dr. ing. Daniela Simina Stefan 


