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ÎN ATENȚIA  
RECTORULUI UNIVERSITĂȚII  

  

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA COMPATIȚIILE INTERNAȚIONALE JA DE ANTREPRENORIAT  
JA BUSINESS PLAN CHALLENGE și JA COMPANY OF THE YEAR 2020  

  
Ne face o  deosebită plăcere să invităm  studenții din  toate  facultățile  din universitatea  pe care  o 
reprezentați să participe la competițiile internaționale de antreprenoriat pentru tineri organizate de Junior 
Achievement (JA) România.   
JA Business Plan Challenge 2020 – adresată celor care doresc să dezvolte un concept de business – și  
JA Company of the Year 2020 – adresată celor care doresc să își testeze ulterior ideea de afacere, pe piață, prin 
lansarea și conducerea unei afaceri pilot sau a unui start-up.  
 

Competiția se desfășoară online, după următorul CALENDAR:  
 

JA Business Plan Challenge 2020 Perioada 

Înscrierea în competiție (business summary, video pitch) 15 ianuarie 2020 - 20 februarie 2020 
Evaluare, feedback și preselecție 20 – 28 februarie 2020 
Interviu online cu finaliștii 25 – 28 februarie 2020 
Anunțarea echipelor selectate pentru incubator 2 martie 2020 

JA Company of the Year 2020 Perioada 

Incubator BizzFactory 2 martie – 12 aprilie 2020 
Înscrierea echipelor în competiția Compania Anului a echipelor 13 – 26 aprilie 2020 
Anunțarea echipelor calificate în finala națională 8 mai 2020 
Finala națională Company of the Year 2020 (online pe secțiuni) 18-20 mai 2020 
Premierea echipelor – Gala JA Hall of Fame 2020 – Ateneul Român 26 mai 2020 

 
ÎNSCRIEREA ÎN COMPETIȚIE  
  

Înscrierea se realizează până la 20 februarie 2020, prin completarea formularului de înscriere de către un singur 
membru al echipei. Acesta, regulamentul competiție și toate detalii necesare sunt disponibile la: 

https://jar.ro/bpc2020  
Din cadrul universității se pot înscrie mai multe echipe (fiecare formată din 2-6 studenți, 19-30 ani la 1 august 
2020) sub îndrumarea profesorului coordonator ales. 

Marele Premiu: Bursă pentru participarea gratuită a echipei câștigătoare (max. trei membri și profesorul 
coordonator) la finala European Enterprise Challenge: 24 - 26 iunie 2020, Atena, Grecia. 
 
Pentru informaţii suplimentare, ne puteți contacta la numărul de telefon 0730330880 și/sau adresa de email 
alice.dutu@jaromania.org   

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat în diseminarea informației către profesori și studenți și pe website-ul 
universității! 

15.01.2020 Director Executiv - Junior Achievement România 

 Ștefania E. Popp 
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