
 

 

Metodologie competiției DemoDay 2020 

I. Informații generale 

Această competiție a fost creată să reproducă procesul de demarare a unei afaceri. Studenții 

vor prezenta formal o propunere de business în fața unui board de evaluatori format din 

oameni de afaceri și specialiști în antreprenoriat. Scopul competiției este de a dezvolta 

tinerilor studenți experiența necesară pentru a îndrăzni să propună noi afaceri bazate pe 

propriile idei originale și/sau să realizeze transfer tehnologic către mediul economic. 

Propunerile vor fi grupate în trei categorii: 

• Prototipuri – cuprinde propuneri de noi tehnologii, produse și/sau procese care sunt, în 

general, axate în jurul unor idei originale și care pot constitui drepturi de proprietate 

intelectuală, iar echipele participante au deja un prototip realizat. 

• Idei de produse validate – cuprinde propuneri care oferă soluții unor nevoi sociale sau 

comerciale. Aceste propuneri pornesc de la studii prin care sunt evidențiate anumite 

nevoi și sunt apreciate prin valoarea socială, respectiv cea economică, pe care acestea 

o pot aduce. 

• Idei de produse aflate în faza incipientă – cuprinde propuneri bazate pe idei de afaceri 

care ar putea avea un potențial ridicat însă nu s-au făcut investigații suplimentare a 

pieței. 

 

II. Criterii de eligibilitate 

Planul propus trebuie să fie dezvoltat de către aplicant și să nu conțină elemente de plagiat. 

Totodată, este interzisă înaintarea de planuri de afacere care au fost câștigătoare ale altor 

competiții sau se bucură deja de finanțare. Pot fi depuse planuri care au participat la 

competiții anterioare, dar au fost reformulate și/sau îmbunătățite cu respectarea condiției ante-

menționate, de a nu fi fost deja premiate. 

 

III. Propunerea planului de afaceri (vezi anexa „Model de plan de afaceri”) 

Depunerea unei aplicații în cadrul acestei competiții se face în scris, sub forma unui singur 

document electronic, printabil, cu extensia .PDF. Propunerea nu trebuie să depășească 10 

pagini, format A4, cu text aliniat la 1.5 rânduri. Fontul utilizat va fi Times New Roman cu 



 

dim

ensiunea de 12 puncte. Marginile vor fi setare la 30mm stânga și 20mm în rest. Este permisă 

anexarea a maximum 6 pagini suplimentare dacă există anexe de natura tabelelor, graficelor 

sau a altor materiale suport pentru susținerea propunerii. Cele maximum 10 pagini plus 6 

anexe pot fi precedate de o copertă care să conțină titlul propunerii, numele aplicantului și/sau 

logoul afacerii (dacă aceste detalii care pot aduce un plus valoare business-ului există), dar 

această copertă nu este obligatorie. 

Depunerea unui proiect antreprenorial în cadrul concursului se face prin completarea 

formularului din link- ul următor: https://forms.gle/7gbpEH9sHoy7fsBx7, până la data limită: 

18 noiembrie 2020.  

In data de 21.11.2020, la ora 14, se vor da rezultatele echipelor participante. Vor fi selectate 

un numar de max. 15 planuri care întrunesc punctajul cel mai ridicat de catre o comisie 

formata din 4 mentori SAS cu experiența in educație antreprenoriala. Contestațiile se pot 

depune pana in data de 21.11.2020, ora 18 si se vor soluționa de către comisia de contestații, 

formata din alți 2 mentori SAS. 

 

IV.  Criterii de evaluare a planurilor de afaceri care vor intra la jurizarea 

finală de către potențiali investitori 

Juriul va aprecia abordarea inovatoare și realistă a elaborării planurilor de afaceri, valoarea 

adăugată pe care o aduce produsul sau serviciul realizat, abordarea eficientă a aspectelor 

practice și completitudinea informațiilor solicitate și calitatea acestora.  

Fiecărei secțiuni din anexa „Model de plan de afaceri“ i se va acorda un punctaj de la 1 la 10, 

unde 10 reprezintă punctajul maxim. (maxim puncatj obtinut 70 puncte).  

Câteva întrebări menite să ajute echipele să atingă un punctaj cât mai mare sunt:  

• Ce aduce nou produsul și/ sau serviciul prezentat? 

• Care este utilitatea produsului/ serviciului? 

• Care sunt strategiile de promovare și vânzare  a produsului/ serviciului? Cum verificați 

eficiența lor? Ce este nou în procesul de marketing? 

• În cazul în care produsul este unul achiziționat de la un producător, care este valoarea 

adăugată de voi, prin care se diferențiază de produse similare pe piață? 

• Care este oportunitatea de scalare a afacerii, adică de trecere de la producția pentru 

puțini clienți la producția cu volum mai mare pentru mai mulți clienți? 

• Prin ce reușește idea de afaceri să acopere o nevoie a pieței?  

https://forms.gle/7gbpEH9sHoy7fsBx7


 

• C

um au fost abordate erorile, greșelile, eșecurile din producție, marketare și vânzare? 

• Care este strategia de obținere de profit?  

 

• În ce măsură au fost înțelese și folosite corect concepte precum flux de numerar, profit 

și pierdere, bilanț, taxe, etc.? 

• S-a făcut o analiză de costuri, inclusiv cele cu achiziția de materii prime și resurse 

umane versus preț de vânzare, funcție de dimensiunea afacerii (pilot, foarte puține 

produse/ servicii la puțini clienți, mai multe produse/ servicii oferite spre vânzare, 

producție mai mare)? 

• Au fost planificate eficient obiectivele? 

 

V. Proprietatea intelectuală și confidențialitatea 

Propunerile care necesită NDA (Non-Disclosure Agreement) datorită unor brevete în 

așteptare sau a altor impedimente de natură a cădea sub incidența proprietății intelectuale nu 

trebuie depuse în cadrul acestei competiții deoarece toate activitățile acestui eveniment vor fi 

publice. Organizatorii vor distribui materiale informative legate de acest eveniment prin 

diferite canale media și, ca atare, toate datele și informațiile puse la dispoziția acestora sunt 

considerate libere spre a intra în domeniul public. Organizatorii au dreptul de a utiliza toate 

materialele puse la dispoziția lor pentru promovarea evenimentului și/sau pentru utilizarea lor 

ulterioară în activitatea academică. Persoanele care depun propuneri de proiecte în cadrul 

acestei competiții au obligația de a obține drepturi de reproducere pentru toate imaginile și/sau 

alte materiale cu drepturi de autor de la terții care dețin aceste drepturi asupra lor. 

 

VI. Runda finală de prezentări 

Proiectele selectate spre a intra la jurizarea finală vor fi prezentate public în cadrul 

evenimentului care se va desfășura online sau la Centrul de Cultura Urbana Casino, parc 

Central Cluj-Napoca), la data de 24 noiembrie 2020. Pentru această rundă finală, 

participanții vor pregăti un pitch live de 3 minute, urmată de o rundă de întrebări din partea 

juriului. In prealabil, participanții vor pune la dispozitia organizatorilor o inregistrare de 3 

minute care va putea fi accesată pe site-ul sas.utcluj.ro. Publicul este binevenit să asiste la 

aceste prezentări, dar nu va putea interacționa cu aplicanții decât în particular, după 

finalizarea prezentării, la spatiile de prezentare puse la dispoziția fiecărei echipe. Ordinea de 



 

pre

zentare a planurilor de afacere va fi stabilită prin generarea unei liste aleatoare după 

confirmarea prezenței participanților la eveniment. 

 

 

 

VII. Jurizarea finală 

Evaluarea va fi efectuată de un board format din oameni de afaceri și specialiști în 

antreprenoriat, ierarhizarea propunerilor fiind în exclusivitate responsabilitatea acestora. 

Candidații participă pentru a primi feedback din partea investitorilor cu experiență, a 

specialiștilor în business și/sau a mentorilor în start-up. Evaluatorii vor juriza fiecare 

propunere asemănător modului în care analizează fiecare oportunitate de business și vor alege 

acele propuneri pe care ei înșiși probabil le-ar finanța. 

 

 

 


