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REGULAMENT  

PRIVIND PARTICIPAREA IN CADRUL  

PROGRAMULUI TABĂRA ANTREPRENORIALĂ  

 
1. APLICANT 

Studenți și tineri, între vârsta de 16-25 ani, interesați de inițierea propriei afaceri.  

 

2. ORGANIZATOR  

Asociația Națională a Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informaționale și ale Comunicațiilor 

(ATIC), în cadrul proiectului de dezvoltare regională EU4Moldova: Startup City Cahul, situat pe adresa 

31 August 1989, No.78, Chișinău, Moldova.  

 

3. SUPORT FINANCIAR  

Suportul financiar este pentru organizarea programului este oferit de Uniunea Europeană în parteneriat 

cu Guvernul Suediei prin prisma proiectului EU4Moldova: Startup City Cahul.  

 

4. OBIECTIVUL  

Obiectivul programului este de a oferi sprijin tinerei generații din regiunea Cahul în procesul de 

înființare al afacerii proprii.   

 

5. PERIOADA DE IMPLEMENTARE  

Perioada de implementare a programului 11 iulie -  14 iulie 2022.  

 

6. CONDIȚII DE PARTICIPARE  

Participanții eligibili sunt studenții de liceu, colegiu și Universitatea B.P.H din Cahul, tineri interesați 

de domeniul antreprenoriatului, în vârsta de 16-25 ani.  

Contribuția financiară 100 MDL. Este obligatorie prezentarea biletului procurat de la AO Perspectiva, 

împreună cu bonul de plată.  

Prin participarea la instruire, participanții acceptă condițiile expuse în Regulament și se obligă să le 

respecte. Condiții de participare:  

 

6.1 Frecvența 

Participanții la instruire vor fi prezenți la toate sesiunile din cadrul programului, vor comunica verbal 

în timpul sesiunilor, pentru a acorda întrebări instructorului.  

 

ATIC/EU4Moldova: Startup City Cahul își rezervă dreptul să nu emită certificatul de participare 

acelor participanți, care au acumulat 2 absențe la program, pe toată durata acestuia.  

 

6.2 Reușita  

Participanții la instruire vor dedica timp și efort în cadrul sesiunilor cu mentorul cât și în afara orelor 

de studiu la instruire, pentru a efectua sarcinile practice oferite de către instructor, pentru a întări 

cunoștințele obținute. 

 

6.3 Certificatul de participare  

Certificatul ce atestă participarea la instruire va fi eliberat de către ATIC/EU4Moldova: Startup City 

Cahul. Certificatul va atesta faptul participării la programul de instruire și ridicarea nivelului de 

competență în bazele antreprenoriatului, cu indicarea numărului de ore instruite și temelor însușite.  

 

 

7. MODIFICĂRI ȘI AJUSTĂRI  



Pagina 2 din 2 
 

Prin participare la programul ”Tabăra Antreprenorială”, participantul își exprimă acordul ca datele sale 

cu caracter personal să fie preluate de organizator. Procesarea datelor semnifică un set de operațiuni 

care se efectuează asupra acestora. Participantul consimte la utilizarea numelui personal în materiale 

publicitare ale organizatorului.  

 

8. MODIFICĂRI ȘI AJUSTĂRI  

Organizatorul își rezervă dreptul de a introduce modificări și/sau completări rezonabile în prezentul 

Regulament, care vor fi parte integrală a acestuia. Modificări și/sau completări vor intra în vigoare la 

plasarea acestora pe pagina organizatorului. În circumstanțe excepționale, organizatorul poate 

suspenda, anula și/sau extinde termenul aplicării, plasând un aviz informativ pe pagina sa.  

 

9. RECLAMAȚII  

Toate reclamațiile ce vizează programul necesită expediate către organizator în scris, la sediul acestuia 

indicat în prezentul Regulament, în termen de 5(cinci) zile lucrătoare de la data când sa produs 

evenimentul reclamat. Litigiile ce țin de instruiri vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul în care 

acesta nu va fi posibil, de instanțele judecătorești competente din Republica Moldova.  

 
 

 


