Târgul
Tinerii Întreprinzători din Mediul Virtual
14 - 15 noiembrie 2019
Regulament

Conţinut
Târgul de Întreprinderi Simulate/ Firme de Exercițiu ”Tineri întreprinzători din Mediul Virtual 2019” se va desfășura
în data de 14 – 15 noiembrie 2019, reunind întreprinderi simulate şi firmele de exerciţiu la Centrala Rețelei Firmelor
de Exercițiu/Întreprinderilor Simulate din România (ROCT).
Obiective
Obiectivele Târgul de Întreprinderi Simulate/ Firme de Exercițiu ”Tineri întreprinzători din Mediul
Virtual 2019”


Consolidarea abilităţilor studenţilor/elevilor din cadrul întreprinderilor simulate/firme de exerciţiu în ceea ce
priveşte derularea activităţii de tranzacţionare.



Intensificarea relaţiilor de colaborare între întreprinderilor simulate/firme de exerciţiu expozante, prin crearea
unui cadru propice pentru derularea activităţii de tranzacţionare între acestea.



Promovarea conceptului de întreprinderilor simulate/firme de exerciţiu atât în rândul studenţilor/elevilor, cât
şi printre reprezentanţi locali ai mediului privat.

Participanţi
Echipa de organizare a târgului va fi formată din cadre didactice din cadrul Universităţii Valahia şi Colegiul Economic
Ion Ghica Târgoviște.
Comisiile de evaluare vor fi formată din 4 subcomisii, pentru fiecare secţiune (cele mai bun catalog, cel mai bun

stand, cel mai bun spot publicitar, cea mai bună prezentare PPT, cel mai bun site). Componenţa comisiei de evaluare:
Preşedinte, secretar şi 20 de membri evaluatori.
Expozanţi

Întreprinderi simulate înfiinţate/firme de exerciţiu activate pe ROCT în anul 2019-2020
Programul târgului
Târgul se va desfăşura pe durata a două zile, conform Programului târgului, incluzând şi concursul pe cele patru
secţiuni.
4. Înscrierea la târg
Participarea la târg se va face pe bază de Formular de înscriere online, completat şi transmis către organizatori în
perioada 1 septembrie – 5 noiembrie 2019.

5. Înregistrarea la târg
Va fi înființat și organizat un birou de înregistrare a participanților, situat la intrarea principală a sălii în care se va
desfăşura evenimentul.
Înregistrarea participanților se va realiza pe data de 14.11.2019, începând cu ora 12:00, după cum urmează:
1. Înregistrarea IS/FE –lor expozante la târg - 14.11.2019, începând cu ora 16:00.
2. Înregistrarea vizitatorilor la târg - 15.11.2019, începând cu ora 09:00.
6. Spaţiul expoziţional

Atenţie! Distribuirea standurilor se va face după regula „primul venit, primul servit”, în funcţie de data şi ora înscrierii
pe platforma on-line.
Organizare standuri
Fiecare stand va fi alcătuit din 3 panouri de 2 m înălțime şi 1 m lățime fiecare, poziţionate după cum urmează: 2
panouri alcătuiesc un perete spate şi un panou alcătuieşte un perete lateral.
Fiecare stand va avea în dotare următoarele obiecte: 1 masă, 3 scaune, 1 coș gunoi, 1 prelungitor curent.

7. Desfăşurarea de tranzacţii comerciale
Fiecare IS/FE participantă are obligaţia de a consemna toate tranzacţiile efectuate în timpul târgului în ambele
exemplare ale Registrului de vânzări şi ale Registrului de cumpărări.
Tranzacţiile vor fi însoţite de emiterea de facturi şi/sau semnarea de contracte. Tranzacţiile se vor finaliza prin plata
facturilor în termen de 15 zile de la încheierea târgului pe ROCT, iar contractele se vor finaliza conform termenelor
menţionate în cadrul acestora.
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