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PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA DE PREMII STUDENTILOR CU REZULTATE 
DEOSEBITE IN ACTIVITATEA DE INSTRUIRE PRACTICA IN PROTOTIPARE/ 

ROBOTICA/CNC/COMPETENTE TIC DESFASURATA IN CADRUL PROIECTULUI 
„PRACTICA DIN FACULTATE – SUCCES IN CARIERĂ!” 

 
 
Capitolul I Dispoziţii generale 
 

Art. 1 Universitatea “Lucian Blaga“ din Sibiu, cu sediul în Sibiu, B-dul Victoriei, 
nr.10, beneficiară al proiectului „Practica din facultate – succes în carieră” în baza 
contractului de finanţare nr.  POCU nr. 49835 / 09.07.2018, cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programului Operaţional Capital Uman, în cadrul cererii de propunere de 
proiect are prevăzută organizarea unor concursuri profesionale pentru studenţii înscrişi în 
proiectul sus-menţionat. Numărul de studenţi participanţi în acest proiect este de 130 pe 
an, pe o perioadă de doi ani. 

Art. 2 Instruire practică în Prototipare/ Robotica/CNC/competente TIC se 
desfăşoară pe parcursul anului universitar. 

Art. 3 Pot participa la procesul de selecţie studenţii din anul II şi III, ciclul de licenţă, 
din cadrul Facultăţii de Inginerie şi care au efectuat instruirile practice. 

Art. 4 Studenţii vor beneficia de resursele financiare ale proiectului în vederea 
acoperirii cheltuielilor implicate de efectuarea instruirilor practice, în conformitate cu 
bugetul proiectului şi legislaţia în vigoare. 

Art. 5 In determinarea grupului ţintă al proiectului, precum şi în elaborarea şi 
implementarea proiectului, se promovează egalitatea de şanse. 

 
 
Capitolul II Organizarea şi desfăşurarea procesului de acordare de premii 
 

Art. 6 Activitatea are ca obiectiv premierea studenţilor care s-au remarcat pe 
parcursul efectuării instruirilor practică. Astfel, ca o recunoastere a eforturilor depuse pe 
perioada de efectuare a instruirilor practice s-a decis recompensarea studenţilor cu cele 
mai bune rezultate.  

Art. 7 Acordarea premiilor se va realiza în cadrul unui concurs care se va 
desfăşura în perioada 10.04.2019-9.06.2019 pentru primul an de implementare a 
proiectului şi respectiv 10.04.2020-9.06.2020 pentru cel de-al doilea an de implementare 
a proiectului. Evaluarea în vederea acordării premiilor va fi realizată de către o comisie 
numită de către managerul proiectului. 
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Se vor acorda trei premii şi o menţiune în fiecare an de implementare a proiectului, 
astfel: 

- Premiul I, în valoare de 1600 lei; 
- Premiul II în valoare de 1400 lei; 
- Premiul III în valoare de 1200 lei; 
- Menţiune în valoare de 800 lei. 

 
Art. 8 In cadrul acestei activităţi vor avea loc sesiuni de informare a GT despre 

concursul din cadrul proiectului.  
Astfel, experţii  instruire practică: 

 pregatesc tematica concursului profesional; 
 informează GT asupra organizarii concursului profesional; 
 înscriu participanţii la concurs; 
 organizează baza materială necesară concursului; 
 pregătesc subiectele practice ale concursului; 
 evaluează participantii.  

 
Art. 9 Desfăsurarea concursului 
La concurs pot participa toţi studenţii din GT. Inscrierea este conditionată de 

acordul instructorilor din cadrul sectiunii. Concursul este organizat pe 2 sectiuni: 
- CNC+Prototipare; 
- Cinetostatica/Dinamica/ Robotica/ TIC; 

Proba este practică şi constă în mai multe subprobe pe baza unor tematici. La 
fiecăre subprobă participanţii obţin note între 1 şi 10.  
 

     Art. 10 Stabilirea rezultatelor concursului  

După încheierea tuturor subprobelor de concurs se calculează, pentru fiecare 
participant, media generală de concurs ca medie ponderată, calculată cu două 
zecimale, fără rotunjire a tuturor subprobelor, conform tabelului de mai jos. 
 

Denumire subprobă Număr ore în cadrul instrurii 
practica 

Punctaj subprobă 

CNC 50 50/244 x n* 

Prototipare 50 50/244 x n* 

Cinetostatica/Dinamica 40 40/244 x n* 

Robotica 64 64/244 x n* 

TIC 40 40/244 x n* 
TOTAL ore instruire practică 244  

 
* unde n – nota obţinută în cadrul subprobei 
  Menţiune: se acordă un punct din oficiu 

Pentru asigurarea transparenţei, evaluarea va fi realizată în prezenţa participantilor.  
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După încheierea concursului se realizează clasificarea (ierarhizarea) candidaţilor, în 

ordinea descrescătoare a mediilor obţinute.  

 
Criteriile care vor sta la baza evaluării rezultatelor obţinute de studenţi în vederea 

acordării de premii sunt: 
- Rezultatele obţinute în cadrul probelor; 
- Dobândirea unor competenţe practice de natură tehnică deosebite; 
- Rezultate profesionale deosebite obţinute pe perioada desfăşurării 

activităţilor de instruire practică; 
 
Departajarea candidaţilor cu medii egale, în vederea premierii, se va face 

printr-o nouă probă de baraj. 
 
 
Art. 10 Calendarul de desfăşurare a activităţii 

- Lansarea concursului: 10 aprilie 2019 

- Postarea pe site/grupul proiectului a regulamentului concursului: 10 aprilie 2019 

- Sesiuni de informare a GT: 10 aprilie 2019 – 24 aprilie 2019 

- Inscrierea participanţilor: 15 aprilie 2019 – 25 aprilie 2019  

- Consultaţii: 6 mai 2019 – 24 mai 2019 

- Organizarea bazei materiale: 13 mai 2019 -24 mai 2019 

- Desfăşurarea concursului propriu-zis: 27 mai 2019 – 6 iunie 2019 

- Afișarea rezultatelor, premierea studenţilor: 7 iunie 2019 
 
Art. 10 In urma evaluării, în vederea acordării de premii, pentru fiecare student 

candidat se va completa Formularul de Evaluare, anexă la prezenta procedură. 
Art. 11 Comisia de evaluare va completa la final procesul – verbal, anexă la 

prezenta procedură. 
 
 

 
 
Data, 10.04.2019     
 
 
   
      

MANAGER PROIECT, 
 

Sef lucr. dr. ing. Marinela Inţă 
 

Semnătura 
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