INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013
Proiect POSDRU/189/2.1/G/155806
Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”

REGULAMENT
de organizare a concursului de eseuri pentru
acordarea premiilor în cadrul proiectului
POSDRU/189/2.1/G/155806
„Pregătiți pentru performanță pe piața muncii”

Avizat,
Manager proiect: prof. univ. dr. Ion STANCU

CAPITOLUL I
INTRODUCERE
A. Context
Universitatea din Craiova prin Facultatea de Litere și Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor implementează proiectul POSDRU/189/2.1/G/155806 „Pregătiți
pentru performanță pe piața muncii”, având drept obiectiv general creșterea gradului de
ocupare pentru viitorii absolvenți ai Universitatii din Craiova prin dezvoltarea aptitudinilor
de muncă în cadrul stagiilor de practică, prin oferirea unor servicii de consiliere și
orientare în carieră și prin promovarea parteneriatelor ce facilitează tranziția de la școală
la viața activă.
Grupul țintă este alcătuit din 240 de studenți ai Universității din Craiova (200 de
studenți de la Facultatea de Litere și 40 de studenți de la Facultatea de Economie și
Administrarea Afacerilor).
Având în vedere prevederile cererii de finanțare, în cadrul activităţii A_7 ”Schimb de
experiență și diseminare de bune practici privind tranziția de la școală la viața activă”, a
fost prevăzută, printre altele, și organizarea unui concurs de eseuri, în cadrul căruia se
vor acorda 60 de premii în cuantum de 500 lei per student, eseuri care vor viza tema
generală a inserției profesionale.
În vederea susţinerii acestei activităţi a fost elaborat prezentul Regulament de
organizare a concursului privind acordarea premiilor pentru studenţii participanţi la stagiul
de practică prevăzut în cadrul proiectului POSDRU/189/2.1/G/155806, „Pregătiți pentru
performanță pe piața muncii”.

B. Temei legal
Acordarea premiilor este fundamentată pe o serie de prevederi cuprinse în mai multe
documente sau acte normative, dintre care se amintesc cele care au caracter relevant:
•

Contractul de finanţare POSDRU/189/2.1/G/155806 încheiat între Organismul
Intermediar CNDIPT și Universitatea din Craiova, cu modificările ulterioare, având
ca obiect implementarea proiectului „Pregătiți pentru performanță pe piața muncii”;

•

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
(Titlul III: Impozitul pe venit);

•

Ordinul nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei
cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional
sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificările şi
completările ulterioare;

CAPITOLUL II
METODOLOGIA DE ACORDARE A PREMIILOR

Pentru 60 dintre studenţii care participă la stagiul de practică organizat în cadrul
proiectului POSDRU/189/2.1/G/155806 „Pregătiți pentru performanță pe piața muncii”, se
vor acorda, în conformitate cu prevederile cererii de finanţare şi bugetului detaliat, premii
în cuantum de 500 lei/student, pentru eseurile cele mai bune realizate de studenții înscriși
în concurs, astfel: 50 premii pentru studenții Facultății de Litere și 10 premii pentru
studenții Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor. Repartizarea numărului de

premii pe cele două facultăți poate suferi modificari în funcție de numărul cererilor depuse
și de distribuția acestora pe cele două facultăți.
Selecţia studenţilor care vor beneficia de premii se va realiza prin parcurgerea
următoarelor etape:
Etapa 1: depunerea cererilor de înscriere în concurs şi a eseurilor;
Etapa 2: comisia aprobată de echipa de management a proiectului va verifica
îndeplinirea de către fiecare student înscris în competiţie a criteriilor de
eligibilitate prevăzute de prezentul regulament;
Etapa 3: evaluarea lucrărilor depuse de către studenţii care îndeplinesc
condiţiile de eligibilitate prevăzute de regulament și selectarea celor mai bune
60 de eseuri;
Etapa 4: emiterea de către managerul de proiect a deciziei privind acordarea
premiilor, în care se vor regăsi cel puţin următoarele informaţii: numele
studenţilor care beneficiază de premii, facultatea, specializarea şi cuantumul
premiului stabilit pentru fiecare beneficiar. Managerul de proiect va emite o
decizie comună care va cuprinde numele tuturor studenților care vor beneficia
de premii.
Etapa 5: plata premiilor, pe baza deciziei privind acordarea premiilor și a listei
centralizatoare a beneficiarilor de premii (Anexa 3). În vederea efectuării plăţilor
este necesar ca la dosarul personal să existe un extras al contului personal
aparţinând beneficiarului de premiu.

Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor premiilor:
Premiile, în cuantum de 500 lei/student, se acordă studenţilor implicaţi în activităţile
proiectului POSDRU/189/2.1/G/155806 „Pregătiți pentru performanță pe piața muncii”,
care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

a) fac parte din grupul țintă al proiectului;
b) participă la stagiul de practică în concordanţă cu prevederile Ghidului de practică
al proiectului;
c) au depus, conform graficului de desfăşurare a concursului, cererea de înscriere
în concurs (Anexa 1) și 1 eseu realizat pe tema inserției profesionale, cu respectarea
condițiilor de tehnoredactare prevăzute de prezentul regulament (însoțite de copii după
cartea de identitate şi extrasul de cont al solicitantului).
Desfășurarea concursului va presupune parcurgerea următoarelor etape:
1) redactarea lucrării pe care studentul o va depune la înscrierea în concurs (se
vor respecta condițiile de tehnoredactare stabilite prin prezentul regulament).
Eseurile trebuie să fie elaborate pe tema generală a inserției profesionale;
2) înscrierea studenţilor în concurs prin depunerea unei cereri scrise şi a eseului
realizat, cu respectarea termenelor menţionate în graficul de desfăşurare a
concursului;
3) evaluarea lucrărilor depuse și selectarea celor mai bune 60 de eseuri, rezultatul
selecției fiind consemnat de comisia de acordare a premiilor într-un proces
verbal de desemnare a câștigătorilor (Anexa 2);
4) afişarea la avizier și postarea pe site-ul proiectului a rezultatelor concursului;
5) depunerea de contestaţii, dacă este cazul, cu respectarea reglementărilor în
materie de contestații specifice UCV ;
6) afişarea rezultatelor finale şi premierea câştigătorilor.

Graficul de desfăşurare a competiţiei:
Nr.
Etapa competiţiei
crt.
1. Înscrierea în concurs (se depun cererea de înscriere și
eseul)
2. Evaluarea (eseurile depuse sunt evaluate de comisie și
se selectează primele 60, în ordinea descrescătoare a
punctajului obţinut)
3. Afișare rezultate intermediare
4. Depunere contestații
5. Afișare rezultate finale
6. Premierea

Perioada de
desfăşurare
02-16.11.2015
17-22.11.2015
23.11.2015
24.11.2015
25.11.2015
26.11.2015

Criterii de evaluare a eseului:
Comisia aprobată de echipa de management va realiza evaluarea eseurilor intrate
în competiţie având în vedere următoarele criterii:
1. titlul lucrării se încadrează în tematica concursului privind inserția profesională și
este formulat clar şi concis - max.10p;
2. stilul şi structurarea corespunzătoare a lucrării (introducere, cuprins, concluzii,
bibliografie) - max.15p;
3. reflectarea conceptelor, teoriilor, noţiunilor și folosirea corectă a acestora max.15p;
4. contribuția practică și aplicativă, alegerea corectă a metodelor, tehnicilor şi
instrumentelor folosite - max.10p;
5. profunzimea analizei şi pertinenţa concluziilor - max.20p;
6. originalitatea, creativitate, aplicabilitate - max.30p;

Condiții de tehnoredactare.
-

eseul se va elabora individual şi poate avea 3 - 6 pagini, tehnoredactate în
Microsoft Word;

-

format pagină : A4;

-

margini: stânga 3 cm, sus, jos şi dreapta 2 cm;

-

titlu lucrare: font Times New Roman, mărime 14, bold, centrat;

-

titluri capitole: font Times New Roman, mărime 12, bol, centrate;

-

textul eseului: font Times New Roman, mărime 12, normal, spaţiere la un rând,
aliniat stânga-dreapta (Justify);

-

sursele bibliografice se citează prin intermediul notelor de subsol, respectânduse următorul format: numele autorilor, titlul lucrării, editura, localitatea, anul
apariţiei şi pagina;

-

bibliografia lucrării se va poziţiona la sfârşitul lucrării, ordonată alfabetic după
numele primului autor, sub formă de listă numerotată, tehnoredactată cu font
Times New Roman, mărime 12, normal, iar titlul lucrărilor citate în bibliografie va
fi scris italic.

Pe eseu va fi menţionat doar titlul acestuia, fără să se treacă numele autorului.
Numele autorului va fi menționat doar în cererea de înscriere în concurs.

Criterii de departajare în vederea acordării premiilor:
a) calitatea de integralist/neintegralist (sunt considerați integraliști studenții care au
promovat toate examenele/probele de verificare la disciplinele obligatorii din planurile de
învățământ, până la momentul evaluării eseurilor);

b) punctajul general realizat în urma susținerii examenelor și probelor de verificare.
PG = ΣN x nc ,
in care:
PG = punctajul general,
N = nota obținută la examen sau proba de verificare,
nc = numărul de credite alocat disciplinei respective.
c) pentru studenţii de anul I, media de admitere.

Conţinutul dosarului privind acordarea premiului
Dosarul individual pentru acordarea premiilor va conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere în concurs;
b) eseul înscris în concurs și declarat câștigător;
c) carte de identitate a studentului (în copie);
d) extrasul de cont al studentului al cărui eseu a fost declarat câştigător (în copie);

ANEXE
Anexa nr.1 - Model cerere de înscriere în concurs;
Anexa nr. 2 - Proces verbal privind desemnarea câștigătorilor de premii;
Anexa nr. 3 - Lista centralizatoare a beneficiarilor de premii.

Anexa I
INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013
Proiect POSDRU/189/2.1/G/155806
Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN CONCURS
Către Universitatea din Craiova

Subsemnatul(a) OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO., membru al
grupului ţintă în cadrul proiectului “Pregătiți pentru performanță pe piața muncii”,
POSDRU/189/2.1/G/155806, CNP OOOOOOOOOOOOOOO, posesor al CI seria
OO.., nr. OOOOO., cu domiciliul în OOOOOOOOOOOOOOO, str.
OOOOOOOOOO.., nr. OOO, bl. OOO.., sc. OOO., ap. OOO, județul
OOOOOOOOOOOOOOOO., vă rog să îmi aprobați înscrierea la concursul de
eseuri organizat în cadrul proiectului, titlul eseului depus fiind:
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO..
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO..
Declar ca am luat act de prevederile cuprinse în regulamentul de organizare a concursului
privind acordarea premiilor în cadrul proiectului „Pregătiți pentru performanță pe piața
muncii”, ID: POSDRU/189/2.1/G/155806 și că sunt întrutotul de acord cu acestea.

Data:

Semnătura:

Anexa II
INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013
Proiect POSDRU/189/2.1/G/155806
Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”

Proces verbal privind desemnarea câștigătorilor
în cadrul competiției organizate în vederea acordării premiilor
încheiat azi ...........................
În ședința de analiză a dosarelor depuse pentru participarea la competiția
organizată în vederea acordării premiilor pentru performanță, Comisia de acordare a
premiilor a constatat că au fost depuse un număr de .... dosare, de către următorii
studenți, membrii ai grupului țintă în cadrul proiectului “Pregătiți pentru performanță pe
piața muncii”, POSDRU/189/2.1/G/155806:
1. ......
2. ......
3. ......
.....................
Ca urmare a analizei dosarelor depuse și a eseurilor intrate în competiție,
Comisia de acordare a premiilor desemnează câștigători a câte unui premiu în valoare
de 500 lei pe următorii studenți, membrii ai grupului țintă din cadrul proiectului “Pregătiți
pentru performanță pe piața muncii”, POSDRU/189/2.1/G/155806:
1. ......
2. .......
3. .......
.............
60. ........

Comisia de acordare a premiilor:

Anexa III
INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013
Proiect POSDRU/189/2.1/G/155806
Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”

LISTA CENTRALIZATOARE A BENEFICIARILOR DE PREMII
în cadrul proiectului “Pregătiți pentru performanță pe piața muncii”, contract nr.
POSDRU/189/2.1/G/155806

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
.....
60.

Numele și
Prenumele

...........................

Facultatea

Specializarea

Cod numeric
personal

............

.....................

......................

Comisia de acordare a premiilor:

Cont IBAN

............................

Suma
[lei]

..........

