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Investeşte în oameni! 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013 

Axa prioritară: 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii 

bazate pe cunoaştere 

Domeniul major de intervenţie: 1.2. Calitate în învăţământul superior 

Titlul proiectului: ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii 

Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/132920 

 

 

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A 

CONCURSULUI DE TRANZACȚIONARE 

PE PIEȚELE FINANCIARE 

 

I. PREVEDERI GENERALE 

 

I.1. Concursul de Tranzacționare, denumit în continuare Concurs, este un proces simulat 

de tranzacționare pe piețele financiare internaționale, organizat de către Centrul de 

Piețe Financiare Interne și Internaționale, numit în continuare CPFII, constituit prin 

Hotărârea Senatului Universității Româno-Americane nr. 159.1 din data de 02.07.2014 

ca parte a proiectului ”ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes 

pe piața muncii” (POSDRU/156/1.2/G/132920). 

I.2. CPFII funcționează ca structură universitară de studii și cercetare distinctă, fără 

personalitate juridică, în cadrul Universității Româno-Americane, fiind organizat pe 

principiul non-profit, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

I.3. Concursul este adus la cunoştinţa publicului interesat în mediul online prin: 

I.3.1. publicarea anunțului oficial pe website-ul CPFII (http://pietefinanciare.rau.ro/) secțiunea 

EVENIMENTE; 

I.3.2. pe website-ul ȘCOALA PRACTICĂ (http://scoalapractica.rau.ro/) secțiunea 

EVENIMENTE; 

I.3.3. orice alte mijloace de promovare online disponibile la momentul organizării 

Concursului. 

I.4. Concursul este adus la cunoştinţa publicului larg, în mediul offline, de către CPFII și 

instituțiile interesate prin intermediul tipăriturilor. 

http://pietefinanciare.rau.ro/
http://scoalapractica.rau.ro/
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II. DURATA ȘI LOCAȚIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

II.1. Concursul se va organiza și desfășura în perioada 27 aprilie 2015 – 27 mai 2015. 

II.2. Concursul se va desfășura în mediul virtual, prin utilizarea platformei de tranzacționare 

online Startrade 360, aparținând SSIF Tradeville S.A. 

(http://www.tradeville.eu/platforme).  

 

III. CRITERII DE ELIGIBILIATE PRIVIND PARTICIPAREA LA CONCURS 

 

III.1. La concurs poate participa orice cetățean român înmatriculat în anul universitar curent 

la un program de studii de licență sau de masterat din structura unei instituții de 

învățământ superior din România de drept public sau privat. 

III.2. Nu pot participa la concurs persoanele implicate oficial în organizarea concursului, 

precum și membrii familiilor acestora până la gradul IV inclusiv. 

 

IV. ÎNSCRIEREA LA CONCURS 

 

IV.1. Înscrierea la concurs se va considera valida numai după momentul deschiderii unui 

cont de utilizator pe platforma de tranzacționare online Startrade 360 (varianta demo), 

a completării formularului de înscriere la concurs și a completării documentelor care 

atestă încadrarea participantilor în grupul țintă al proiectului. 

IV.2. Pentru deschiderea contului de utilizator pe platforma de tranzacționare online 

Startrade 360 (varianta demo), participanții vor urma intocmai pașii din instrucțiunile 

specifice disponibile pe pe website-ul CPFII (http://pietefinanciare.rau.ro/). 

IV.3. După deschiderea contului de utilizator, participanții vor completa formularul de 

înscriere disponibil pe website-ul CPFII (http://pietefinanciare.rau.ro/). 

IV.4. În urma completării formularului de înscriere, participantul se va prezenta personal la 

sediul Universității Româno-Americane, Bd. Expoziției nr.1B, sector 1 București, corp 

B, etaj 1, sala 119 pentru a completa în original toate documentele care să ateste 

încadrarea sa în grupul țintă al proiectului, conform solicitărilor OIPOSDRU (Formular 

înregistrare a grupului țintă, Declarație de consimțământ, Adeverință de 

student/masterand, Copie CI).  

http://www.tradeville.eu/platforme
http://pietefinanciare.rau.ro/
http://pietefinanciare.rau.ro/
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V. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI  

 

V.1. Concursul se va desfășura în mediul virtual într-o singură etapă, utilizând platforma de 

tranzacționare online Startrade 360 (varianta demo), în perioada 27 aprilie 2015, ora 

12.00 – 27 mai 2015, ora 12.00 (ora României) 

V.2. La deschiderea conturilor de tranzacționare, participanții vor primi o sumă virtuală de 

20.000 EUR, pe care o vor folosi ca sursă de finanțare a tranzacțiilor pe piețele 

financiare. 

V.3. Scopul participanților va fi obținerea până la sfârșitul perioadei de concurs a celei mai 

mari valori a portofoliului individual. 

 

VI. JURIZAREA CONCURSULUI 

 

VI.1. Juriul Concursului va fi alcătuit din trei specialiști din domeniul financiar-bancar. 

VI.2. Ierarhizarea participanţilor se va face în ordinea descrescătoare a valorii portofoliilor 

individuale, rezultând astfel clasamentul final al Concursului. 

VI.3. În cazul în care doi sau mai mulți participanți la concurs înregistrează aceeași valoare 

a portofoliului individual la sfârșitul perioadei de concurs, departajarea lor se va face în 

funcție de momentul de timp la care au înregistrat acea valoare. 

VI.4. Pentru a fi eligibili pentru câștigarea unui premiu, participanții sunt obligați să 

înregistreze tranzacții în contul de utilizator deschis pe platforma de tranzacționare 

online. 

 

VII. PREMIILE ȘI MODALITATEA DE ACORDARE 

 

VII.1. Valoarea totală a premiilor este de 5000 lei 

VII.2. Vor fi acordate 4 premii, fiecare în valoare de 1250 lei, participanților care ocupă 

primele 4 poziții în clasamentul final al Concursului. 

 

VIII. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR 

 

VIII.1. CPFII garantează confidenţialitatea tuturor datelor cu caracter personal ale persoanelor 

înscrise la concurs și furnizate prin intermediul formularului de înscriere și se obligă să 

nu le divulge unor terțe persoane și/sau instituții, conform legii. 
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VIII.2. Datele de contact ale persoanelor înscrise la concurs și furnizate prin intermediul 

formularului de înscriere vor fi folosite de CPFII numai pentru informarea respectivelor 

persoane cu privire la desfășurarea Concursului. 

 

IX. ALTE PREVEDERI 

 

IX.1. Participarea la Concurs nu este supusă achitării vreunei taxe. 

IX.2. Respectarea regulilor din prezenta metodologie este obligatorie pentru toţi participanţii. 

Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de 

acord cu termenii şi condiţiile prezentului document. 

IX.3. Prin înscrierea la concurs, participanții sunt de acord ca CPFII și instituțiilor 

colaboratoare și/sau interesate să publice materiale în care aceștia apar cu ocazia 

desfășurării concursului (poze, filme, înregistrări etc.) prin mijloacele proprii menționate 

la punctul I.3. 

IX.4. La concurs sunt invitați să participe în calitate de public reprezentanți ai partenerilor 

sociali în educație, precum și reprezentanți mass-media care au dat curs invitației 

CPFII. 

IX.5. Organizatorii vor colecta toate înscrierile valide la concurs în borderoul cu persoane 

înscrise la concurs.  

IX.6. Organizatorii se obligă să asigure toate materialele suport necesare desfășurării 

concursului.  

IX.7. La finalul concursului, organizatorii vor realiza un raportul sintetic privind organizarea și 

desfășurarea prezentului concurs.  

 


