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Avizat, 
Manager proiect, 

conf. dr. Alin Mihăilă 
 

 

METODOLOGIE DE ACORDARE A PREMIILOR  

ÎN CADRUL COMPETIȚIILOR DESFĂȘURATE  

PENTRU GRUPUL ȚINTĂ STUDENȚI 

versiunea a 2-a (actualizată în data de 09.02.2022) 

 

 

Prezenta metodologie detaliază mai multe aspecte privind modul de acordare a premiilor 
membrilor grupului țintă studenți, în cadrul proiectului „Antreprenor UBB!” (AUBB), 
POCU/379/6/21/124662.  

 

Capitolul I. Premii oferite 

 

Premiile de care pot beneficia membrii grupului țintă studenți sunt detaliate in Anexa 1 – Premii 
oferite în cadrul proiectului AUBB. 

 

 

 

 

 

Notă: Numărul premiilor acordate în cadrul unei sesiuni va fi stabilit folosind următoarea 
formulă de calcul: (total premii)*(total grup țintă înscris în sesiunea respectivă)/(total grup 
țintă asumat prin proiect). Rezultatul va fi rotunjit în jos la număr întreg, dacă va fi cazul. 

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

Menționăm că în Codul Fiscal, actualizat la data de 27.05.2021, cap. IV, art. 62, literele o1) și x) 
premiile si/sau bursele nu sunt impozabile. 
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Capitolul II. Condiții de eligibilitate 

 

Pentru a putea beneficia de premiile și/sau bursa oferite în cadrul proiectului AUBB, un 
membru al grupului țintă studenți va fi necesar să îndeplinească cumulativ următoarele condiții 
generale de eligibilitate valabile pentru toate premiile detaliate în Anexa 1 – Premii oferite în 
cadrul proiectului AUBB: 

 să fie înscris în grupul țintă al proiectului, respectiv să îndeplinească toate condițiile 
de eligibilitate menționate în capitolul II din Metodologia de selecție a grupul țintă 
studenți; 

 să fi participat la activitatea din cadrul proiectului pentru care solicită premiul și/sau 
bursa, respectând condițiile minime impuse de fiecare activitate. 

Suplimentar față de condițiile generale de eligibilitate un membru al grupului țintă va fi necesar 
să îndeplinească și următoare condiții specifice de eligibilitate: 

Oferta educațională / Program / 
Activitate 

Condiții specifice de eligibilitate 

Antreprenoriat și inovare  să aibă o rată de participareNota1 de minimum 
65%, pentru activitățile on-line cu interacțiune 
sincronă 

 să aibă o notă finală de mininum 7 
Simulare, dezvoltare de procese și 
modelare de afaceri (nivel inițiere) 

 să aibă o notă finală de mininum 7 

Simulare, dezvoltare de procese și 
modelare de afaceri (nivel intermediar) 

 să aibă o notă finală de mininum 7 

Robotic Process Automation - UiPath – 
Developer (sincron) 

 să aibă o rată de participareNota1 de minimum 
65%, pentru activitățile on-line cu interacțiune 
sincronă 

 să aibă o notă finală de mininum 7 
Robotic Process Automation - UiPath – 
Developer (asincron) 

 să aibă o notă finală de mininum 7 

Robotic Process Automation – UiPath - 
Business Analyst 

 să aibă o notă finală de mininum 7 

Accelerator de afaceri  să aibă o rată de participareNota1 de minimum 
65%, pentru activitățile on-line cu interacțiune 
sincronă 

Consiliere profesională aprofundată  să fi participat la puțin la 4 ore de consiliere 
profesională aprofundată 
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Oferta educațională / Program / 
Activitate 

Condiții specifice de eligibilitate 

 să prezinte un plan de dezvoltare profesională 
adaptat la profilul lui psihologic la nevoile lui 
reale 

Tutoriat  să aibă o rată de participare de minimum 50% 
ore de tutoriat alocate studentului, în funcție de 
numărul de examene restante pe care acesta le 
are 

 să depună o adeverință care să atestă 
promovarea tuturor exemenelor restante pentru 
care a beneficiat de tutoriat 

 să fie integralist 
Bursa studentului antreprenor  să aibă valoarea factorului de risc asociată 

situată între 2 și 6 

 să participe și să finalizeze oferta educațională 
Antreprenoriat și inovare 

 să participe la activitatea Consiliere 
profesională aprofundată 

 să-și asume asumarea și să demonstreze 
absolvirea studiilor terțiare universitare 

 
Nota1: Rata de participare se calculeaza prin raportarea numărului de minute de prezență la 
numărul de minute prevăzute pentru toate activitățile online aferente ofertei educaționale. 

Nota2: un student va putea obține maximum 3 premii pentru promovarea oricărei oferte 
educaționale: Antreprenoriat și inovare, Simulare, dezvoltare de procese și modelare de afaceri 
(nivel inițiere), Robotic Process Automation - UiPath - Developer, Robotic Process 
Automation - UiPath - Business Analyst. 

Nota3: Modalitatea de evaluare a cunoștințelor și competențor dobândite și/sau aprofundate 
prin partiparea la ofertele educationale, programul și activitățile din cadrul proiectului sunt 
specificate in Anexa 2 – Evaluarea cunoștințelor și competențelor dobândite și/sau aprofundate 
în cadrul proiectului AUBB 

 

Capitolul III. Înscriere în cadrul competițiilor desfășurate 

 
Procesul de înscriere în vederea obținerii premiilor/bursei acordate în cadrul proiectului se va 
realiza în 3 pași: 
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PASUL 1 

Înscriere on-line 
 
Pentru a solicita premiile/bursa, un student va trebui să se autentifice în contul platformei de 
înscriere în cadrul proiectului AUBB și să realizeze următoarele acțiuni: 

 să bifeze ofertele/programul/activitățile pentru care solicită premiile/bursa; 

 să încarce o copie scanată (în format PDF, JPEG, JPG sau PNG) a extrasului de 
cont (se acceptă document generat de o aplicație electronică a băncii); 

 să încarce documente justificative (dacă este cazul). 

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 3 - Cerere de înscriere în cadrul competiției de acordare a premiilor 
desfășurată pentru grupul țintă studenți, care va face parte integrantă din dosarul de 
premiu/bursă.  

 

PASUL 2 
Pregătire dosar de premiu/bursă 

 
După finalizarea pasului 1 fiecare student va putea descărca din platforma JobRouter dosarul 
de premiu/bursă complet generat în format PDF și va fi informat cu privire la posibilitatea 
depunerii dosarului de premiu/bursă. 

Dosarul de premiu/bursă va cuprinde minim următoarele documente: 

 Anexa 3 - Cerere de înscriere în cadrul competiției de acordare a premiilor desfășurată 
pentru grupul țintă studenți: se va semna și data în original; 

 Un extras de cont din care să rezulte codul IBAN și faptul că studentul 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 
„Conform cu originalul”; 

 Alte documente justificative în funcție de specificul premiului/bursei: 
o Planul de dezvoltare profesională, realizat în cadrul activității consiliere 

profesională aprofundată: se va semna și data în original (doar pentru 
activitatea Consiliere profesională aprofundată); 

o Adeverință în original, de la secretariatul facultății de care aparține studentul, 
din care să rezulte dacă studentul a promovat examenul/examenele 
restant/restante pentru care a beneficiat de susținere din partea tutorelui/tutorilor 
în cadrul activităților de tutoriat (doar pentru activitatea Tutoriat). 
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PASUL 3 
Depunere dosar de premiu/bursă 

 

Perioada pentru depunerea dosarului de premiu/bursă va fi menționată din timp, pe site-ul 
proiectului și/sau comunicată prin e-mail fiecărui student.  

Dosarul de premiu/bursă se poate depune, în funcție de modalitatea de semnare adoptată de 
fiecare student, 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 studentului şi menţiunea: „Dosar de premiu proiect 
POCU/379/6/21/124662”. În atenţia d-lui conf. dr. Alin Mihăilă.  

 

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

 

ii. Semnǎtura electronicǎ, cu semnătură electronică extinsă (certificată). 
În acest caz dosarul poate să fie transmis de către student 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 student 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. Evaluare și selecție dosare de premiu/bursă 

 

Prevederi pentru toate ofertele educaționale și toate activitățile, 
excepție programul Accelerator de afaceri 

 

Competiția de acordare a premiilor/bursei este una continuă, desfășurându-se pentru grupul 
țintă studenți până la epuizarea fondurilor pentru premii, specificate în Anexa 1 - Premii oferite 
în cadrul proiectului AUBB, respectând condițiile de eligibilitate din capitolul II.  

 

Premiile/bursa vor fi acordate conform principiului primul venit primul servit servit (excepție 
cele pentru cursul Simulare, dezvoltare de procese și modelare de afaceri - nivel intermediar 
intermediar), până la epuizarea fondurilor. În situația în care vor fi necesare criterii de 
departajare, pentru dosarele de premiu/bursa care respectă condițiile de deligibilitate din 
capitolul II, se vor folosi următoarele criterii de departajare: 

 
Oferta educațională / Program / 

Activitate 
Criterii de departajare a dosarelor  

(în ordinea importanței) 
Antreprenoriat și inovare 1. Ordine descrescătoare a notelor finale 

2. Ordine descrescătoare a ratei de prezență (unde 
este cazul) 

3. Ordine descrescătoare a punctajului cumulat al 
factorul de risc 

4. Ordine descrescătoare a punctajului cumulat la 
evaluarea scrisorii de motivație 

5. Ordine crescătoare a datei/numărului de 
înregistrare a dosarului de înscriere în grupul 
țintă 

Simulare, dezvoltare de procese și 
modelare de afaceri (nivel inițiere) 
Robotic Process Automation - UiPath – 
Developer 
Robotic Process Automation – UiPath - 
Business Analyst 

Simulare, dezvoltare de procese și 
modelare de afaceri (nivel intermediar) 

1. Ordine descrescătoare a notelor finale  
2. În situația în care vor exista mai multe proiecte 

având aceeași notă departajarea pentru 
acordarea premiilor și/sau mențiunilor se va 
face în funcție de punctajul obținut la evaluarea 
procesului 

3. Ordine descrescătoare a punctajului cumulat al 
factorul de risc 

4. Ordine descrescătoare a punctajului cumulat la 
evaluarea scrisorii de motivație 
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Oferta educațională / Program / 
Activitate 

Criterii de departajare a dosarelor  
(în ordinea importanței) 

5. Ordine crescătoare a datei/numărului de 
înregistrare a dosarului de înscriere în grupul 
țintă 

Notă: Comisia de evaluare va decide dacă se vor 
acorda și premii sau doar mențiuni. În cazul în care 
comisia de evaluare va decide acordarea unor 
premii ea va stabili câte premii se vor acorda și care 
premii se vor acorda. 

Consiliere profesională aprofundată 1. Ordine descrescătoare a punctajului cumulat al 
factorul de risc 

2. Ordine descrescătoare a punctajului cumulat la 
evaluarea scrisorii de motivație 

3. Ordine crescătoare a datei/numărului de 
înregistrare a dosarului de înscriere în grupul 
țintă 

Tutoriat 1. Ordine descrescătoare a punctajului cumulat al 
factorul de risc 

2. Ordine descrescătoare a punctajului cumulat la 
evaluarea scrisorii de motivație 

3. Ordine crescătoare a datei/numărului de 
înregistrare a dosarului de înscriere în grupul 
țintă 

Bursa studentului antreprenor 1. Ordine descrescătoare a punctajului cumulat al 
factorul de risc 

2. Ordine descrescătoare a punctajului cumulat la 
evaluarea scrisorii de motivație 

3. Ordine crescătoare a datei/numărului de 
înregistrare a dosarului de înscriere în grupul 
țintă 

Notă: Dacă un student declarat eligibil nu se 
prezintă în termen de 10 zile lucrătoare pentru 
semnarea contractului de acordare a bursei și 
depunerea dosarului atunci bursa rămasă 
neacordată va fi conferită următorului student din 
listă. 
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Prevederi doar pentru programul Accelerator de afaceri 

 

Pentru programul Accelarator de afaceri premiile se vor acorda 2 etape: 

 în etapa Bootcamp  
o se vor acorda 10 premii, în ordine descrescătoare a punctajelor acordate 

fiecărei echipe  
o premiile se vor acorda într-o singură tranșă. 

 în etapa de Accelerare și ziua Demo Day  
o se vor acorda 3 premii, în ordine descrescătoare a punctajelor acordate 

fiecărei echipe  
o premiile se vor acorda în 2 tranșe: la accesarea primei tranșe din premiu, 

echipele vor depune un plan de activități prin care vor explica modul în care 
vor utiliza banii primiți pentru dezvoltarea ideii de afaceri. Pe baza acestui 
plan se va realiza încă o etapă de evaluare. Dacă prima tranșă de bani a fost 
utilizată/investită conform planului de buget, echipa poate beneficia și de a 
doua tranșă. În cazul în care echipele nu vor folosi banii primiți în 
dezvoltarea afacerii conform planului de activități, ele nu vor mai fi eligibile 
pentru a primi a doua tranșă din premiu. Banii rămași disponibili se vor 
realoca, în mod egal, spre echipele declarate eligibile. 

 

Prevederi generale pentru oferte educaționale / program / activități 

 

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 
student, prin e-mail și/sau telefonic. 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 (aubb.granturi.ubbcluj.ro), 
secțiunea studenți, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru 
depunerea contestațiilor. 
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Premiile/bursa vor fi plătite de către beneficiarul proiectului, Universitatea Babeș-Bolyai din 
Cluj-Napoca, în momentul existenței disponibilului în cont, respectând resursele bugetare 
alocate premiilor/burselor în contractul de finanțare POCU/379/6/21/124662 și ținând cont de 
prevederile universității referitoare la plăți. 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! 

 

Prezenta Metodologie din cadrul proiectului POCU/379/6/21/124662 intră în vigoare la data 
de 09.02.2022. 
 
 
Director științific, 
Conf. univ .dr. Emil-Lucian Crișan 

Responsabil asigurarea calității, 
Pr. prof. univ. Ioan Chirilă 

 
 
Lista anexelor: 

 Anexa 1 – Premii oferite în cadrul proiectului AUBB. 

 Anexa 2 – Evaluarea cunoștințelor și competențelor dobândite și/sau aprofundate 
în cadrul proiectului AUBB 

 Anexa 3 - Cerere de înscriere în cadrul competiției de acordare a premiilor 
desfășurată pentru grupul țintă studenți  


