
 

 

Activitatea A6. Organizare de competiții profesionale cu premii 

Subactivitatea A6.2. Stabilirea metodologiei de competiție și de acordare a premiilor - seria 2 

 

METODOLOGIE 
de organizare a competiției profesionale și de acordare a premiilor pentru 
studenții participanți la stagiile de practică prevăzute în cadrul proiectului 

“Stagii integrate de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi 
pe piaţa muncii (SIPAC)”, POCU/626/6/13/131603 

 

 

 

A. CONTEXT 

Universitatea”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia implementează proiectul “Stagii integrate 
de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi pe piaţa muncii 
(SIPAC)”, POCU/626/6/13/131603, având drept scop implementarea unor măsuri care să 
ofere studenților șanse reale în competiția de pe piața muncii, măsuri printre care se numără 
și asigurarea unor stagii de practică la angajatori din România şi din străinătate și care să 
ofere acestora o șansă mai bună pentru integrarea ulterioară pe piața muncii.  

Proiectul de încadrează în Axa prioritară 6 - Educaţie şi competenţe, Componenta 1 „Stagii 
de practică pentru studenţi – Regiuni mai puţin dezvoltate”. 

Proiectul se adresează unui grup țintă de 325 de studenți, de la Universitatea”1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia, care vor fi consiliați în carieră, dintre care vor fi selectaţi pentru 
efectuare practicii 160 de studenţi. Proiectul este destinat să răspundă nevoii studenţilor de 
a asimila cunoștințe, de a dezvolta competențe și abilități, necesare în vederea integrării pe 
piața muncii.  

Grupul ţintă, format din 325 studenţi care învaţă în cadrul programelor de studiu încadrate în 
domeniile de specializare inteligentă, potrivit Ordinului 5376/19.10.2017, şi anume:  

• informatică,  

• inginerie 

• ştiinţe economice 

• marketing.  

Aceste specializări notificate mai sus sunt grupate pe 4 domenii (Domeniul 1 - Informatică, 
Domeniul 2 – Inginerie, Domeniul 3 – Ştiinţe economice, Domeniul 4 –Marketing) 
incluzând atât studiile de Licenţă cât şi studiile de Master. 



Din totalul studenţilor din grupul ţintă, 110 studenţi au domiciliul în mediul rural, 45 studenţi 
sunt studenţi netradiţionali, 2 studenţi sunt de etnie romă şi 4 studenţi au cerinţe 
educaţionale speciale. 

Beneficiile preconizate pentru grupul țintă, ca urmare a participării la stagiile de practică, 
sunt: 

• 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant 

• 130 studenţi îşi vor găsi un loc de munca la încetarea calităţii de participant 

• 325 Persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la 
şcoala la viaţa activă 

• îmbunătățirea aptitudinilor studenților pentru munca în echipă, facilitarea tranziției de 
la școală la locul de muncă, crearea unor condiții optime pentru o mai bună inserție a 
studenților pe piața muncii precum și acordarea unor subvenții și premii.  

 
B. MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR 

1. Competiţia profesională se va organiza cu respectarea prevederile legislaţiei în vigoare cu 

privire la egalitatea de şanse şi de tratament egal între femei şi bărbaţi în domeniul ocupării 

şi al muncii, egalitate de şanse şi nediscriminare, şi luarea în considerare a tuturor politicilor 

şi practicilor prin care să nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, 

indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, 

orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, 

apartenenţă la o categorie defavorizată. Toţi studenţii care au finalizat stagiul de practică se 

vor putea înscrie. Metodologia de competiţie şi de acordare a premiilor precum şi 

planificarea competiţiei (inclusiv contestaţii) vor fi postate pe site-ul proiectului înaintea 

derulării competiţiei. Rezultatele vor fi publice şi postate pe site-ul proiectului. 

2. În urma participării studenților la stagiile de practică, în cadrul proiectului “Stagii integrate 

de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi pe piaţa muncii 

(SIPAC)”, POCU/626/6/13/131603, se acordă, în conformitate cu prevederile Cererii de 

finanțare, 128 de premii (80 premii la Seria 1 si 48 premii la Seria 2). 

În cadrul proiectului SIPAC, pentru studenţii înscrişi/înregistraţi pentru seria a II-a a 

competiţiei cu premii, se vor acorda 48 de premii, după cum urmează: 

• 8 premii I, fiecare în cuantum de 5000 lei brut, 

• 8 premii II, fiecare în cuantum de 4000 lei brut, 

• 8 premii III, fiecare în cuantum de 3000 lei brut, şi 

• 24 premii standard, fiecare în cuantum de 1000 lei brut 

3. Selectarea studenților se face cu respectarea următoarelor indicaţii: 

După activitatea de informarea studenţilor din Grupul ţintă (GT) privind redactarea şi 

încărcarea pe site-ul proiectului, pentru a putea participa la Competiţia cu premii în cadrul 

proiectului SIPAC, studenţii vor trebui ca, de pe adresa personală de e-mail, să trimită un 

mesaj e-mail pe adresa sipac@uab.ro mesaj la care să ataşeze următoarele documente:  

a) Cerere de înscriere (tip) 

b) Curriculum Vitae (CV) 

c) Copii scanate, în format pdf sau oricare format imagine digitală (jpg, png, tiff, etc), ale 

Adeverinţei de salariat + Contract individual de muncă (CIM) sau Extras REVISAL. 



C. CRITERII/CONDIŢII DE PARTICIPARE LA COMPETIŢIA DE ACORDARE A 

PREMIILOR 

1. Studenţii înscrişi în grupul țintă (GT) trebuie să aibă calitatea de absolvent al 

Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu Diplomă de Licenţă obţinută în 

sesiunea de susţinere organizată în luna Iulie sau Septembrie 2022. 

2. Studenţii înregistraţi în grupul țintă, care la data înregistrării nu erau angajați, iar 

odată cu absolvirea facultății pot face dovada calității de angajat dovedită prin: 

a) Adeverinţă de angajat/salariat şi Contract individual de muncă (CIM), 

eliberate de către firma angajatoare,  

sau  

b) Extras REVISAL. 

3. Studenţii înregistraţi în grupul țintă, care la data înregistrării erau angajați,  iar odată 

cu absolvirea facutății pot face dovada promovării pe o poziție cu un salariu mai 

mare decât cel de la data inregistrării în GT al proiectului SIPAC. Aceștia vor dovedi 

că au promovat pe o poziţie cu un salariu mai mare decât cel iniţial prin: 

a) Adeverinţă de angajat/salariat şi Contract de muncă (CIM), eliberate de către 

firma angajatoare 

sau  

b) Extras REVISAL. 

D. CRITERII DE EVALUARE A STUDENŢILOR ÎNSCRIŞI ÎN COMPETIŢIA DE 

ACORDARE A PREMIILOR 

1. Condiţiile 1+2 sau 1+3 îndeplinite. 
2. Departajarea studenţilor, începând de la poziţia 1 până la poziţia 48, în 
vederea alocării unui premiu din cele 4 categorii (Premiul I, Premiul II, Premiul III şi 
Premiul standard) se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire 
(media generală + Nota la Lucrarea de Licenţă). 
3. În caz de egalitate de punctaj departajarea se va face în urma evaluării 
conținutului CV-ului. 

 
E. REGLEMENTĂRI DE ORDIN ORGANIZATORIC ŞI DISPOZIŢII FINALE 

1) Această metodologia de competiţie şi de acordare a premiilor precum şi 
planificarea competiţiei (inclusiv contestaţii) vor fi postate pe site-ul proiectului 
înaintea derulării competiţiei. Rezultatele vor fi publice şi postate pe site-ul proiectului. 

2) Perioada de timp alocată înscrierii studenţilor în competiţia de selecţie în vederea 
premierii, pentru Seria 2, atât pentru practica efectuată în cadrul studiilor de Licenţă 
cât şi pentru practica efectuată în cadrul studiilor de Master va fi 15 Iulie - 30 
Septembrie 2022. 

3) Rezultatele evaluării aplicațiilor: 4 octombrie 2022. 

4) Contestaţiile studenţilor participanţi la competiţie se vor putea depune sau trimite 
pe adresa de e-mail sipac@uab.ro în data de 5 Octombrie 2022. 

5) Rezolvarea contestaţiilor şi informarea studenţilor care au depus/trimis contestaţii 
se va face în data de 6 Octombrie 2022. Tot în această dată se vor afişa rezultatele 
finale/lista câştigătorilor. 

În vederea acordării premiilor, persoanele premiate vor trebui să furnizeze următoarele 

documente:   



a) cartea de identitate a studentului/masterandului (în copie);  
b) extrasul de cont al  studentului/masterandului participant la stagiul de practică 
organizat în cadrul proiectului, în original, cu ştampila şi semnătura băncii.  

 
Aceste documente se vor preda personal (sau online pe site-ul proiectului, dacă situaţia şi 

reglementările guvernamentale impun acest lucru) de fiecare student, care a decis să se 

înscrie în competiţie, persoanelor desemnate ca experţi pe cele 4 domenii, privind 

organizare şi coordonarea activităţii de practică a studenţilor din grupul ţintă. 

 

 

 

 


