PROCEDURA DE ORGANIZARE A CONCURSURILOR CU PREMII PE ECHIPE
“De la cercetare la antreprenoriat”
DESTINATE STUDENȚILOR DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORILOR POSTDOCTORAT DIN
CADRUL PROIECTULUI POCU/380/6/13/124146
Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața
muncii
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Prezentul ghid conține informații referitoare la organizarea concursului cu premii pentru membrii
grupului țintă (studenți doctoranzi și cercetători postdoctorat).
Astfel, vor fi detaliate condițiile de concurs, etapele evaluării, conținutul dosarului de competiție,
evaluarea și rezultatele finale.
Conform Contractului pentru acordarea bursei pentru formarea competențelor antreprenoriale,
membrii grupului țintă au posibilitatea de a participa la concurul cu premii individuale și de
grup/pe echipe, organizate câte unul pentru fiecare grupă de formare.
Concursurile cu premii individuale și de grup/pe echipe se vor desfășura în aceeași perioadă,
nefiind exclusă participarea membrilor grupului țintă la ambele competiții, ținând cont de
condițiile de participare pentru fiecare din concursuri.
Concursurile cu premii “De la cercetare la antreprenoriat” sunt concursuri de planuri inovative (cu
aplicabilitate) ce urmăresc să stimuleze spiritul antreprenorial și creativitatea de grup, simultan
valorificându-se rezultatele dezbaterilor din Comunitatea virtuală și experienta din perioada de
practica la angajatori, furnizând și instrumentul pentru evaluarea calitativa de grup.
Se vor premia cele mai inovative și aplicative soluții pentru valorificarea cercetărilor printr-un
număr de 9 premii pe echipe, câte 3 premii pe serie/grupa de formare.
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1. CONDIȚII GENERALE
a. Prezenta metodologie stabilește modalitatea de acordare a premiilor de grup
b. Concursul se va derula pentru fiecare grupa de formare, fiind un număr de trei concursuri cu premii
organizate
c. Se va respecta principiul nondiscriminării și al egalității de șanse
d. Validarea planurilor de afaceri va fi realizată de către o comisie mixta formată din reprezentanti ai
proiectului, ai mediului academic si reprezentanti ai angajatorilor/mediului de afaceri.
e. Jurizarea se va face pe baza criteriilor din Anexa 3
f. Planurile de afaceri vor primi un punctaj ce se va afisa intr-un clasament decrescator fiind
premiate primele 3 de planuri de afaceri.
g. Cuantumul premiului pentru cele mai bune 3 punctaje ale planurilor de afaceri, premiul 1 constand
in 30.000 de lei, premiul 2, 20.000 de lei si Premiul 3, 10.000 de lei, sumele fiind împărțite între
membrii echipei, în funcție de numărul acestora, in mod egal, dupa retinerea impozitului Conform Codului fiscal în vigoare, ART. 110 - Determinarea impozitului aferent veniturilor din
premii

și

din

jocuri

de

noroc,

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2018.htm#A110)
h. Calendarul de organizare al concursurilor cu premii este urmatorul:
(1) grupa 1 – 07.09.2020-30.09.2020
(2) grupa 2 – 01.04.2021-30.04.2021
(3) grupa 3 – 01.04.2022-30.04.2022

2. ELIGIBILITATE
a. Sunt eligibili să își înscrie planurile de afaceri doctoranzii și cercetătorii postdoctorat înregistrați în
proiectul POCU 124146, din grupele aferente concursurilor (condiție de eligibilitate).
b. Doctoranzii și cercetătorii postdoctorat fac dovada participării și implicării în activitățile
proiectului (au urmat cursurile de formare a competențelor antreprenoriale și transversale)
c. Aplicația presupune depunerea documentelor pentru concurs conform prezentului document.
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d. Pentru a participa la concurs, grupul țintă din grupa de formare se va organiza în mod liber în
echipe mixte (drd si cpd) de max. 5 persoane, între care minim un cercetator postdoctorand
(condiție de eligibilitate). Un participant (DRD sau CPD) nu poate să se înscrie în mai multe echipe.
e. Fiecare echipă va participa la concurs cu un plan de afaceri realizat în comun de membrii acesteia
sau prin completarea și/sau combinarea unuia sau a mai multor planuri de afaceri ai membrilor din
grup.
f. Planul de afaceri va trebui elaborat in conformitate cu specificatiile/modelul din Anexa 2.

3. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL CU PREMII DE GRUP
a. Înscrierea se realizează prin transmiterea planurilor de afaceri inovative, online, la adresa:
teodor.hodor@ubbcluj.ro
b. Planurile de afaceri sunt structurate în conformitate cu Anexa 2.
c. Vor fi luate în considerare doar acele aplicații care sunt integral completate si asumate prin
semnătură, de catre toti membrii echipei.
d. Calendarul de depunere este transmis o data cu publicarea deschiderii competiției de premii
individuale (Anexa 4).

4. EVALUAREA PLANURILOR
a. Se va urmări îndeplinirea condițiilor de la punctual 2.
b. Planurile de afaceri vor fi evaluate de o comisie de evaluatori compusă din reprezentanți ai
proiectului, ai mediului academic si reprezentanti ai angajatorilor/mediului de afaceri si/sau
potențiali finanțatori (institutii bancare, oameni de afaceri, antreprenori, business angels,
capital de risc, acceleratoare de afaceri etc.).
c. Evaluarea se va realiza dupa criteriile din Anexa 3.
d. Fiecare editie a concursului va avea: 1 premiu I in valoare de 30.000 lei, un premiu II in valoare
de 20.000 lei si 1 premiu III in valoare de 10.000 lei.
e. Premiile se impart in mod egal intre membrii echipei premiate, iar suma corespunzatoare fiecarui
membru al echipei va fi virata in contul acestuia (dupa retinerea impozitului conform legii).
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f. Contestațiile se pot transmite pe email la adresa teodor.hodor@ubbcluj.ro în maximum 48 de ore
de la data publicării rezultatelor.
g. Clasamentul final al concursului (ierarhia finala a planurilor de afaceri) se consemneaza intr-un
proces verbal semnat de membrii comisiei. Lista finala a castigatorilor se publica pe site-ul
Universitatii Babes-Bolyai.

5. PREMIEREA CASTIGATORILOR
a. Primele trei punctaje ale planurilor de afaceri depuse pentru competitia de premii pe echipe, in
ordine descarescatoare a punctajului, vor fi considerate premiate.
b. Clasamentul final, descrescator are urmatoarele premii: Locul 1 – 30.000 de lei, locul 2 – 20.000 de
lei si locul 3 – 10.000 de lei, premii (sume brute) finantate din bugetul proiectului POCU 124146
a. Suma fiecarui premiu se imparte intre membrii echipei, se vireaza in cuantum egal pentru fiecare
membru al echipei si reprezinta valoarea bruta a premiilor, din care se retin obligatiile prevazute
de legislatia in vigoare, sume ce urmeaza sa fie varsate la bugetul de stat.
b. Premiile in bani in suma neta se platesc participantilor castigatori prin transfer bancar, in conturile
acestora.

ANEXE
1. FORMULAR DE INSCRIERE A PLANURILOR DE AFACERI SI DE DESEMNARE A MEMBRILOR ECHIPEI
2. STRUCTURA PLANURILOR DE AFACERI
3. GRILA DE EVALUARE
4. CALENDARUL DE CONCURS
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