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METODOLOGIE DE ACORDARE A PREMIILOR PENTRU  

GRUP ȚINTĂ ELEVI 

Sesiunea 1 

versiunea 1  

 
 

Capitolul I. Scopul prezentei metodologii și premiile oferite 

 

1.1. Scopul prezentei metodologii 

Scopul prezentei metodologii este de a detalia mai multe aspecte privind modul de acordare a 

premiilor membrilor grupului țintă – elevi în urma participării la activitățile desfășurate în cadrul 

proiectului AUBB.  

 

1.2.  Premii oferite 

În cadrul proiectului AUBB, prin participarea la concursul Modelarea unei idei (afaceri/proces), elevii 

vor beneficia de următoarele premii:  

 pentru elevii care vor finaliza oferta educațională Simulare, Dezvoltare de Procese și 

Modelare de Afaceri - nivel începător:  

o 50 de premii de 500 lei; 

 pentru elevii care vor finaliza oferta educațională Simulare, Dezvoltare de Procese și 

Modelare de Afaceri - nivel intermediar:  

o 1 premiu 1 de 15.000 lei; 

o 1 premiu 2 de 10.000 lei; 

o 1 premiu 3 de 5.000 lei; 

o 10 menţiuni de 1.000 lei. 

 

În funcție de prevederile în vigoare ale Codului Fiscal din momentul plății premiului acestea vor fi sau 

nu impozitate. 
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Notă: În Codul Fiscal, actualizat la data 27.05.2021, cap.IV, art.62, literele o1 ) și x) premiile nu sunt 

impozabile 

 

 

Capitolul II. Condiţiile de eligibilitate 

 

Pentru a putea beneficia de premiile oferite în cadrul proiectului AUBB, un membru al grupului țintă 

elevi va fi necesar să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:  

 

1. Să fie înscris în cadrul grupului țintă elevi al proiectului, respectiv să îndeplinească toate 

condițiile de eligibilitate menționate în capitolul II din Metodologia de selecție grup țintă; 

2. Să fi participat la activitatea din cadrul proiectului pentru care solicită premiul, respectiv la 

oferta educațională Simulare, Dezvoltare de Procese și Modelare de Afaceri nivel 

inițial/intermediar; 

3. Să obțină o notă finală de minimum 7. 

 

Evaluarea cunoștințelor și competențelor dobândite și/sau aprofundate în cadrul ofertei 

educaționale Simulare, Dezvoltare de Procese și Modelare de Afaceri - nivel inițial/intermediar 

se va realiza astfel:  

 Evaluare periodică: evaluarea noțiunilor/conceptelor învățate fie prin intermediul 

platformei JobRouter, fie prin intermediul platformei de e-learning (20% din nota finală) 

 Evaluare finală (sub formă de colocviu): prezentarea unui proces realizat (80% din nota 

finală) 

 

 

Capitolul III. Înscriere în cadrul competiției  

 

PASUL 1 
Înscriere on-line 

 

Pentru a solicita premiile, un elev va trebui să se autentifice în contul platformei de înscriere în cadrul 

proiectului AUBB și să realizeze următoarele acțiuni:  

 să bifeze oferta pentru care solicită premiul;  

 să încarce o copie scanată (în format PDF, JPEG, JPG sau PNG) a extrasului de cont personal 

(se acceptă document generat de o aplicație electronică a băncii);  

După introducerea informațiilor anterioare și utilizând informațiile furnizate în cadrul procesului de 

înscriere on-line, la activitățile din cadrul proiectului, se va genera automat documentul Anexa 1a/1b 
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- Cerere de înscriere în cadrul competiției de acordare a premiilor desfășurată pentru grupul țintă 

elevi, care va face parte integrantă din dosarul de premiu. 

 

PASUL 2 
Pregătire dosar înscriere 

 

 

După finalizarea pasului 1, fiecare elev va putea descărca din platforma JobRouter dosarul de premiu 

complet generat în format PDF și va fi informat cu privire la posibilitatea depunerii dosarului de 

premiu.  

 

Dosarul de premiu va cuprinde minim următoarele documente:  

 

A: în cazul elevilor cu vârsta peste 18 ani :  

 Anexa 1a - Cerere de înscriere în cadrul competiției de acordare a premiilor desfășurată pentru 

grupul țintă elevi 

- se va semna și data în original;  

 Un extras de cont din care să rezulte codul IBAN și faptul că elevul este titularul contului curent 

(se acceptă document generat de o aplicație electronică a băncii): se va semna și data în 

original și dacă dosarul se va transmite fizic, suport hârtie, se va scrie mențiunea „Conform cu 

originalul”; 

 

B: în cazul elevilor cu vârsta sub 18 ani:  

 Anexa 1b - Cerere de înscriere în cadrul competiției de acordare a premiilor desfășurată 

pentru grupul țintă elevi:  

- se va semna și data în original;  

 Un extras de cont din care să rezulte codul IBAN și faptul că elevul este titularul contului curent 

(se acceptă document generat de o aplicație electronică a băncii): se va semna și data în 

original și dacă dosarul se va transmite fizic, suport hârtie, se va scrie mențiunea „Conform cu 

originalul”; 
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PASUL 3 
Depunere dosar înscriere 

 

Perioada pentru depunerea dosarului de premiu va fi menționată din timp, pe site-ul proiectului și/sau 

comunicată prin e-mail fiecărui elev.  

Dosarul de premiu se poate depune, în funcție de modalitatea de semnare adoptată de fiecare elev, 

astfel:  

i. Semnǎtura olografǎ, pe suport hârtie. 

În acest caz, dosarul se va depune fizic, personal sau prin poştă/servicii de curierat, într-un 

plic, la următoarea adresă:  

 

Registratura Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca  

str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1  

400084, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România  

Telefon: 0264-405300, int. 5117  

 

Pe plic se va specifica numele elevului și mențiunea: „Dosar de premiu proiect 

POCU/379/6/21/124662”. În atenţia dlui. Mihaila Alin.  

 

Notă: În cadrul unui plic se pot include dosarele mai multor elevi.  

 

ii. Semnǎtura electronicǎ, cu semnătură electronică extinsă (certificată).  

În acest caz dosarul poate să fie transmis de către elev prin platforma JobRouter.  

 

iii. Semnǎtura electronicǎ, cu semnătură electronică simplificată, configurată în Adobe Acrobat 

Reader.  

În acest caz dosarul poate să fie transmis de către elev prin platforma JobRouter.  

 

Notă: în cazul ii și iii, înregistrarea dosarului la Registratura UBB se va realiza de către echipa 

proiectului.  
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Capitolul IV. Evaluarea și selecție dosare premiu 

 

 

Premiile vor fi acordate conform principiului pimul venit, primul servit, până la epuizarea fondurilor. 

În situația în care vor fi necesare criterii de departajare, pentru dosarele de premiu care respectă 

condițiile de eligibilitate prevăzute în capitolul II, se vor folosi următoarele criterii de departajare:  

1. Ordine descrescătoare a notelor finale; 

2. Ordine descrescătoare a punctajului cumulat al factorului de risc; 

3. Ordine descrescătoare a punctajului cumulat la evaluarea scrisorii de motivație; 

4. Ordine crescătoare a datei/numărul de înregistrare a dosarului de înscriere în grupul țintă. 

 

În urma evaluării dosarelor de premiu/bursă, comisia de concurs va afișa lista dosarelor declarate 

ADMISE/RESPINSE. 

Rezultatele preliminare vor fi publicate pe site-ul proiectului și vor fi comunicate fiecărui elev, prin e-

mail și/sau telefon. Contestarea rezultatelor parțiale se poate realiza, prin depunerea unei contestații 

cu privire la rezultatele preliminare în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor, prin 

aceeași modalitate prin care s-a depus dosarul de premiu (capitolul III, pasul 3). 

Rezultatele contestațiilor se vor publica pe site-ul proiectului (https://aubb.granturi.ubbcluj.ro/), 

secțiunea studenți, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru 

depunerea contestațiilor. 

Premiile vor fi plătite de către beneficiarul proiectului, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, în 

momentul existenţei disponibilului în cont, respectând resursele bugetare alocate premiilor în 

contractul de finanţare POCU/379/6/21/124662 şi ţinând cont de prevederile universităţii referitoare 

la plăţi. Există posibilitatea ca unele plăți să fie efectuate cu o întârziere față de momentul declarării 

eligibilității pentru premiu. Vă rugăm în acest sens să aveți încredere că premiile odată atribuite, vor 

fi plătite! 

 

Rezultatele contestațiilor se vor publica pe site-ul proiectului (https://aubb.granturi.ubbcluj.ro/), 

secțiunea elevi, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la finalizarea termenului pentru depunerea 

contestațiilor. 
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Capitolul V. Anexele 

 

Lista anexelor aferente prezentei metodologii este: 

Anexa 1a – Cerere de înscriere 

Anexa 1b – Cerere de înscriere – elev minor 

 

 
Director științific, 
Conf. univ .dr. Emil-Lucian Crișan 

 
Responsabil asigurarea calității, 

Pr. prof. univ. Ioan Chirilă 
  

 


