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Anexă la HS nr. 2/16.01.2023 

privind organizarea şi derularea competiţiei de proiecte antreprenoriale 

,,UBB Start-up 1.0" 

- Aprobat prin HS nr. 2/16.01.2023 -

I. CADRUL GENERAL SI ORGANIZATORIC 
' 

Art. 1. Competiţia de sprijin a start-up-urilor „UBB Start-up 1.0" este organizată de către 

Universitatea Babeş-Bolyai prin intermediul UBB Tech Transfer şi are scopul de a oferi 

sprijin specializat în vederea asigurării progresului start-up-urilor. 

Art. 2. Participanţii, reprezentând toţi membrii entităţii care participă la această 

competiţie, au obligaţia de a respecta termenii şi condiţiile prezentului regulament de 

desfăşurare a competiţiei pe toată durata perioadei de susţinere. 

Art. 3. Scopul competiţiei este de a sprijini spiritul antreprenorial al studenţilor, respectiv 

de a oferi acces la resursele UBB în scopul promovării activităţilor antreprenoriale. 

Art. 4. Categoriile de servicii care pot fi solicitate în baza acestui regulament sunt 

reprezentate de oferirea unui spaţiu de lucru, consultanţă pe diferite domenii (studiu de 
piaţă, strategie de marketing, cerere de finanţare, spaţiu de testare şi simulare a 

întreprinderii/modelului de business/produsului/serviciului). Această competiţie nu 

permite cerere de ajutor financiar. 

li. CONDITIILE DE ELIGIBILITATE 
' 

Art. 5. La competiţie se poate înscrie orice start-up care îndeplineşte cumulativ 

următoarele condiţii: 

1. se poate defini ca start-up orice entitate juridică înregistrată ca start-up (înfiinţată 

în ultimii 2 ani, cu cel mult 10 angajaţi) sau orice organizaţie temporară care are 

propriul produs sau serviciu şi care caută un model de business; 
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2. fie în structura acţionariatului acestui start-up, fie ca salariat al acestuia este cel 

puţin un student înmatriculat la un program de studii al UBB în unul dintre cele 

trei cicluri universitare: licenţă, masterat sau doctorat; 

3. prezintă un plan de afaceri. 

III. CALENDARUL 

Art. 6. Competiţia are un calendar deschis, astfel încât înscrierea se poate face oricând, 

urmând ca toate etapele concursului, inclusiv anunţarea rezultatului să se desfăşoare în 

termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea solicitării. 

IV. DESFĂSURAREA CONCURSULUI 
' 

a. DEPUNEREA SOLICITĂRILOR SI PREZENTAREA PROIECTELOR 
' 

Art. 7. Competiţia se va desfăşura în două etape, anume depunerea solicitării scrise şi 

prezentarea proiectului. 

Art. 8. Solicitarea scrisă se depune prin e-mail la techtransfer@ubbcluj.ro şi este însoţită 

de un portofoliu care conţine: 

1. prezentarea start-up-ului (max. 4 pagini), care va cuprinde obligatoriu: 

- o scurtă prezentare a produsului/serviciului inovativ, 

- stadiul actual al dezvoltării şi obiectivele pe termen scurt şi mediu, 

- segmentul de piaţă căruia i se adresează, 

- descrierea concurenţei, 

- planul de marketing, 

- planul de afaceri şi analiza riscurilor. 

2. componenţa şi competenţele echipei, cu specificarea explicită a apartenenţei la 

UBB sau nu; 

3. cererea de sprijin, prin care se va descrie tipul de sprijin şi perioada pe care 

proiectul o solicită. 
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Art. 9. Prezentarea proiectului se desfăşoră sub forma unui interviu. În urma evaluării 
solicitării scrise, echipa va fi invitată să susţină un interviu în faţa comisiei de evaluare. 

b. EVALUAREA PROIECTELOR 

Art. 10. Evaluarea proiectelor depuse va fi realizată de către o comisie formată din 3 

membri, comisie numită de către prorectorul responsabil de relaţia cu mediul de afaceri 

şi din care vor face parte specialişti în domeniul antreprenoriatului dintre care un 

reprezentant al studenţilor. 

Art. 11. Evaluarea proiectelor se va desfăşura în două etape: 

1. aprecierea solicitării scrise şi, dacă aceasta este considerată eligibilă şi cu potenţial 

de dezvoltare, 

2. evaluarea interviului. 

Art. 12. Criteriile pe baza cărora se va efectua evaluarea proiectelor primite vizează 

descrierea strategiei de dezvoltare, expunerea şi argumentarea elementelor aferente 

planului de afaceri şi, de asemenea, evidenţierea elementului inovativ din cadrul ideii de 

afacere propuse. Solicitanţii vor fi anunţaţi (prin e-mail) în termen de 10 zile de la 

depunerea cererii, dacă au fost admişi în a doua etapă şi li se va comunica planificarea 

interviului. 

c. ANUNTAREAREZULTATELOR , 

Art. 13. În termen de 30 de zile de la depunerea solicitării, participanţii vor fi anunţaţi 

prin e-mail privind rezultatul competiţiei. UBB îşi rezervă dreptul de a publica rezultatele 

competiţiei în mediul online. 

V. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

Art. 14. Organizatorii se obligă să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi a Legii nr. 190/2018 privind protecţia 

datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, organizatorii se angajează să 
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păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la competiţie şi să le 

utilizeze conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare. 

Art. 15. Conform Legii nr. 190/2018, participanţii, în calitate de persoane vizate, au 

următoarele drepturi: dreptul la informare şi dreptul de acces la date (art. 13-15). 

Art. 16. Prin simpla participare în cadrul concursului, participanţii sunt de acord ca datele 

lor să intre în baza de date a organizatorilor, să fie prelucrate şi folosite în viitor de 

organizatori sau de persoane juridice autorizate de către aceştia, pentru a informa 

participanţii cu privire la noi proiecte, campanii publicitare şi de marketing. La cererea 

expresă, în scris, a participanţilor, organizatorii nu vor mai folosi datele lor personale. 

VI. DISPOZITII FINALE 
' 

Art. 17. Start-up-urile declarate câştigătoare în cadrul acestei competiţii vor încheia un 

contract de parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai în calitate de organizaţie care oferă 

suport. Suportul oferit de către Universitatea Babeş-Bolyai nu poate depăşi 

contravaloarea sumei de 30 OOO EUR/proiect. 

Art. 18. Participanţii se obligă ca o dată cu încheierea perioadei pentru care a fost solicitat 

sprijinul, conform art. 8 alin 3, să depună o dare de seamă prin care justifică utilizarea 

resurselor prin care au fost sprijiniţi. 

Art. 19. O dată cu finalizarea proiectului, dar şi în situaţia în care start-up-ul îşi încetează 

activitatea sau intră în faliment înainte de finalizarea proiectului, sprijinul acordat de 

către UBB încetează. 

Art. 20. Nerespectarea termenelor şi prevederilor din contract duce la anularea 

rezultatelor competiţiei, sistarea acordării sprojinului şi la restricţionarea dreptului de a 

participa ulterior la această competiţie. 

Presedi 
' 
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