
 

 

 

METODOLOGIE DE ACORDARE A PREMIILOR PENTRU 

STAGIILE DE PRACTICĂ PREVĂZUTE ÎN CADRUL 

PROIECTULUI „ÎNVAṬĂ DE LA CEI MAI BUNI”, POCU/626/6/13/133046 
  



 

Prezenta metodologie este elaborată în cadrul proiectului “Învață de la cei mai buni!”, 

POCU/626/6/13/133046, în scopul stabilirii procedurii de acordare a premiilor pentru stagiile de 

practică efectuate de studenţii încadraţi în grupul ţintă al proiectului, respectiv studenţii din cadrul 

domeniului tehnic, ȋn care Universitatea Maritimă din Constanta generează specialişti. 

 

I. INTRODUCERE  

A. Context 

Universitatea Maritimă din Constanţa, împreună cu Marketscope, implementează proiectul 

“Învață de la cei mai buni!”, POCU/626/6/13/133046, având drept scop măsuri care să ofere 

studenţilor/masteranzilor şanse reale în competiţia de pe piaţa muncii, măsuri printre care se numără 

şi asigurarea de stagii de practică la companii din domeniul fiecărei specializări din universitate, care 

să ofere astfel acestor studenţi/masteranzi o şansă mai bună pentru integrarea ulterioară pe piaţa 

muncii. Proiectul îşi propune să faciliteze procesul de tranziţie de la şcoală la viaţa activă, creşterea 

nivelului de ocupabilitate şi îmbunătăţirea abilităţilor personale şi profesionale pentru studenţii din 

regiunea S-E, prin asigurarea accesului la informaţii, la servicii de consiliere, orientare profesională şi 

asigurarea realizării practicii pentru - studenţi. 

Proiectul vine în întâmpinarea nevoii studenţilor de a dobândi experienţă de muncă şi de a beneficia 

de servicii de calitate de consiliere şi orientare în carieră. În acest fel, studenţii/masteranzii îşi 

completează activităţile practice din facultate, dobândind comunicare şi familiarizându-se cu rigorile 

şi cerinţele de lucru ale unui mediu profesionist. 

 Prin implementarea stagiilor de pregătire practică se va mări gradul de adaptabilitate al forţei 

de muncă tinere la rigorile şi provocările unui loc de muncă, corelând în acest fel pregătirea teoretică 

cu cea practică. 

 

B. Temei legal 

Acordarea premiilor se realizează în baza prevederilor următoarelor documente sau acte normative 

în vigoare: 

• Contractul de finanţare POCU/626/6/13/133046, având ca obiect implementarea proiectului 

“Învață de la cei mai buni!”; 

• Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul 



 

III: Impozitul pe venit); 

• prevederile Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 aprobat prin Decizia 

Comisiei Europene nr. C(2015) 1287 din 25.02.2015, cu modificările ulterioare. 

 

II. MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR 

În urma participării studenţilor/masteranzilor la stagiile de practică în cadrul proiectului 

“Învață de la cei mai buni!”, POCU/626/6/13/133046, se acordă, în conformitate cu prevederile 

cererii de finanţare, astfel: 3 premii I, în valoare a câte 9000 lei, 3 premii II, în valoare a câte 6000 lei 

şi 3 premii III, în valoare a câte 3000 lei fiecare. Sumele sunt impozabile, impozitul oprindu-se de la 

sursă, iar câştigătorilor platindu-li-se valoare netă rămasă. Aceste premii se acordă unui număr de 9 

persoane din totalul studenţilor/masteranzilor participanţi la stagiul de pregătire practică. Selectarea 

studenţilor care vor beneficia de premii se va face prin respectarea următoarele etape: 

 

Etapa 1: Stabilirea studenţilor/masteranzilor care pot beneficia de premii conform criteriului 

eliminatoriu: 

Pentru stabilirea studenţilor/masteranzilor care vor concura pentru premii se va folosi următorul 

criteriu eliminatoriu:  

- Toti studentii/ masteranzii care încarcă livrabilele pana la data stabilita in calendarul 

concursului (Anexa 1) sunt inscrisi in competitie. 

Fiecare student inscris in proiect poate participa la concurs daca va elabora si încărca pe campus 

si pe platforma proiectului livrabilele: un caiet de practica si o lucrare de practică.  

o Caietul de practica va fi elaborat conform modelului de caiet incarcat pe campus. Se va încărca 

pe campus in sectiune Practica. 

o Lucrarea practica va consta intr-un scurt fimulet de aproximativ 2 minute in care se vor 

evidentia aspecte din cadrul stagiului de practica.  Se va încărca pe platforma proiectului. 

o Atentie! Un criteriu important este corelarea temei de licenţă cu livrabilele depuse. 

 

Studentul/ masterandul va prezenta caietul de practica si lucrare de practica în faţa unei comisii 

numite de Managerul de proiect. Fiecare student va primi o notă din partea comisiei. Atentie: In cadrul 

evaluarii filmuletului se va aprecia continutul si nu realizarea tehnica (filmuletul poate fi realizat cu 



 

telefonul). 

Ulterior inscrierii, se vor afisa datele si intervalele orare pentru sustinerea Caietului de practica si 

Lucrarii practice. 

 

Etapa 2: Ierarhizarea studenţilor/masteranzilor care vor beneficia de premii conform unui 

punctaj care are la bază următoarele: 

 

- Modul de redactare a proiectului de practică 60% 

- Modul de susținere a proiectului de practică 40% 
 

Grila de evaluare detaliată se regăsește în anexa 2. 
 

Dacă sunt mai mulți candidați pe ultima poziție se va aplica un criteriu suplimentar care va 

consta evaluarea modului de conștientizare a responsabilității privind acțiunile desfășurate pentru 

obținerea de rezultate si lecțiile învățate. 

 

III. CRITERII DE ELIGIBILITATE PRIVIND ACORDAREA PREMIILOR PENTRU 

EFECTUAREA STAGIUL DE PRACTICĂ 

A. Criterii de eligibilitate pentru înscrierea la concursul pentru acordarea premiilor pentru cele 

mai bune lucrări de practică 

Studenții trebuie să: 

• facă parte din grupul țintă al proiectului “Învață de la cei mai buni!”, 

POCU/626/6/13/133046 

• fi participat integral la stagiile de practică în cadrul proiectului “Învață de la cei mai 
buni!”, POCU/626/6/13/133046 
 

• completeze cererea tip de înscriere care se regăsește în anexa 3. 
 

B. Incărcarea livrabilelor 

• Caiet de practică pe platforma proiectului / pe campusul universității 

• Lucrarea de practică pe platforma proiectului / pe campusul universității 
  



 

ANEXA 1 

 

Calendarul concursului lucrărilor de practică 

 

Concursul se va realiza in două etape: 

- Etapa I – martie-aprilie 2022  

- Etapa II – iulie-august 2022 

 

Pentru fiecare Etapa de practica se vor acorda: 

- Pentru etapa I se va acorda câte un premiu din fiecare categorie (1 premiu I, 1 premiu II şi 1 

premiu III) 

- Pentru etapa II se vor acorda câte două premii din fiecare categorie (2 premii I, 2 premii II şi 

două premii III) 

 

Studenții/masteranzii vor elabora livrabilele si le vor încărca pana la data anunţată prin intermediul 

calendarului concursului; cu cel puţin 15 zile înaintea organizării concursului se va anunţa calendarul 

fiecărei etape.  

Calendarul va include: 

- Afișarea planificării zilelor și orelor de susținere a livrabilelor 

- Susținerea livrabilelor: Caiet de practică si Lucrare practica 

- Afișare rezultatelor 

- Perioada de contestații 

- Afișarea rezultatelor finale 

- Festivitatea de premiere 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

ANEXA 2 
Grila de evaluare 

Nr. crt Criteriul de evaluare 
Punctaj 
maxim 

1 Evaluarea modului de redactare a proiectului de practică 60 

1.1 
Titlul lucrării se înscrie în tematica practicii studentului şi este 

formulat clar şi concis 

- Relevanța pentru stagiul de practică 

5 

1.2 
Structura şi stilul lucrării 

- Calitatea tehnoredactării  

- Claritatea lucrării practice: logouri, parteneri, proiect 

5 

1.3 
Criterii de evaluare caiet de practica: 

- Prezentarea şi susținerea ideilor majore din punct de vedere 

teoretic şi alegerea corectă a metodelor, tehnicilor şi 

instrumentelor folosite;  

- Identificarea modului în care mediul profesional contribuie la 

dobândirea competențelor profesionale specifice specializării;  

- Modul in care competenţele acumulate pe timpul practicii au 

fost utilizate pentru redactarea studiului de caz al lucrării de 

licenţă/disertaţie sau vor fi utilizate in activităţi viitoare 

extracuriculare (lucrări ştiinţifice, proiecte industriale/de 

cercetare, etc). 

Criterii de evaluare lucrare practică:  

- Atenție -  conținutul proiectului de practica este captivant şi 

stimulativ pentru studenți/masteranzi (text, imagini); 

- Interes -  descrierea experienței de învățare pe parcursul 

derulării stagiului de practică prezinta interes si pentru alți 

studenți/masteranzi; 

- Dorința - Conținutul lucrării oferă informații care îi pot face pe 

 studenți/masteranzi să își dorească să se înscrie pentru 

efectuarea stagiului de practică la partenerii de practică 

-  

45 



 

 - Acțiune – Modul inovativ în care practicantul alege să încheie 
proiectul de practică printr-un call to action pentru alți 
studenți/masteranzi care for efectua stagiul de practică. 

 

1.4 Profunzimea analizei şi pertinența concluziilor 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nr. crt Criteriul de evaluare 
Punctaj 

maxim 

2 Evaluarea modului de susținere a proiectului de practică 40 

2.1 Coerența dintre prezentarea orală şi conținutul lucrării 6 

2.2 Fluență şi originalitate 6 

2.3 Stăpânirea temei (expunere liberă sau utilizarea mijloacelor moderne 

pentru susținerea lucrării) 

10 

2.4 Concizia şi logica expunerii; capacitatea de sinteză 6 

2.5 Sublinierea valorii practic-aplicative a demersului întreprins 6 

2.6 Claritatea şi siguranța răspunsurilor la întrebări 6 

TOTAL 100 



 

ANEXA 3 
 

CERERE TIP DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE LUCRĂRI DE PRACTICĂ 

Subsemnatul(a)  ..................................................................................................  identificat cu 

CI/BI seria……, nr……………………, eliberat de ………..………………………… la data de 

……………………, CNP…………………………………………….., domiciliat în 

……………………………………………………… doresc să mă înscriu la concursul de lucrări de 

practică în cadrul proiectului „Învaţă de la cei mai buni!", POCU/626/6/13/133046 cu lucrarea 

“………………………………………….”. 

 

Menționez că îndeplinesc condițiile de eligibilitate din METODOLOGIA DE ACORDARE A 

PREMIILOR PENTRU STAGIILE DE PRACTICĂ PREVĂZUTE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

„ÎNVAṬĂ DE LA CEI MAI BUNI", POCU/626/6/13/133046 necesare pentru înscrierea la concurs. 

Totodată, declar pe propria răspundere că datele completate în prezenta cerere corespund cu 

realitatea. 

 

Semnătura        Data 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Prezenta metodologie este elaborată în cadrul proiectului “Învață de la cei mai buni!”, 

POCU/626/6/13/133046, în scopul stabilirii procedurii de acordare a premiilor pentru stagiile de 

practică efectuate de studenţii încadraţi în grupul ţintă al proiectului, respectiv studenţii din cadrul 

domeniului tehnic, ȋn care Universitatea Maritimă din Constanta generează specialişti. 

 

 

Realizat de: 

 

Cătălin Faităr 

Coordonator practică 

 

Alexandru Micu 

Coordonator practică 

  

 

 

 


