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1. CAPITOLUL 1 – DISPOZIȚII GENERALE 

 

1.1 CONTEXT  

Proiectul INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare 

Economică, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman, selectat în cadrul Obiectivului tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul 

educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și 

a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe 

piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de 

la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare 

profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a 

competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor 

sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și 

programe de ucenicie, Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de 

învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare 

a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu 

accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și 

domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, Apel de proiecte: POCU/626/6/13 

Stagii de practică pentru studenți se implementează în perioada 14.10.2020 – 31.07.2021 

și 01.10.2021 - 13.12.2022. 

În vederea derulării corespunzătoare a sub-activității A7.3 Organizarea și derularea unei 

competiții cu premii pentru studenți în vederea motivării și valorificării potențialului 

creativ, tehnic și profesional, a fost dezvoltată prezenta metodologie care conferă 

direcțiile majore privind organizarea și derularea competițiilor cu premii. 

 

1.2 SCOP  

Scopul proiectului INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru 

Revitalizare Economică vizează optimizarea tranziției a 325 de studenți din sistemul 

educațional în mediul profesional, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului 

de 24 de luni, prin dezvoltarea de parteneriate sustenabile cu potențiali angajatori, 

dialog coordonat universități-studenți-angajatori, dezvoltarea unui program de practică 

în conformitate cu planul de învățământ cu accent pe sectoarele economice cu potențial 
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competitiv, organizarea unui program de consiliere, orientare profesională și mentorat 

de dezvoltare personală, dezvoltarea competențelor transversale de accedere pe piața 

muncii, calificarea prin cursuri de inițiere în antreprenoriat și traininguri prin 

întreprindere simulată, dar și acțiuni concrete de plasare pe piața muncii și valorificarea 

potențialului creativ, tehnic și profesional al studenților aflați la începutul carierei 

profesionale. 

Scopul proiectului include componenta de valorificare a potențialului creativ, tehnic și 

profesional al studenților aflați la începutul carierei profesionale, această componentă 

reprezentând un aspect important pentru motivarea studenților din grupul țintă. 

 

1.3 PARTENERI 

Proiectul INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare 

Economică este implementat de următoarea structură de parteneriat: 

P0 - Idea Perpetua SRL va fi implicată în activitățile de management și implementare a 

activităților proiectului contribuind la îndeplinirea rezultatelor și indicatorilor asumați: 

consiliere profesională, formare profesională, stagii de practică, tranziția studenților din 

sistemul de învățământ superior în mediul profesional, dezvoltarea competențelor 

transversale, dezvoltarea competențelor antreprenoriale, diseminarea, transferul și 

valorificarea know-how-ului obținut în cadrul proiectului. 

P0 – Idea Perpetua SRL se va implica în organizarea și derularea competițiilor cu premii 

pentru studenți în vederea motivării și valorificării potențialului creativ, tehnic și 

profesional, acordând premii în valoare de 75.000 lei. 

P1 va fi implicată în activitățile proiectului contribuind la îndeplinirea rezultatelor și 

indicatorilor asumați: consiliere profesională, formare profesională, stagii de practică, 

tranziția studenților din sistemul de învățământ superior în mediul profesional, 

dezvoltarea competențelor transversale, dezvoltarea competențelor antreprenoriale, 

diseminarea, transferul și valorificarea know-how-ului obținut în cadrul proiectului.  

P1 se va implica în organizarea și derularea competițiilor cu premii pentru studenți în 

vederea motivării și valorificării potențialului creativ, tehnic și profesional, acordând 

premii în valoare de 72.000 lei. 
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P2 - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu va fi implicată în activitățile proiectului 

contribuind la îndeplinirea rezultatelor și indicatorilor asumați: consiliere profesională, 

formare profesională, tranziția studenților din sistemul de învățământ superior în mediul 

profesional, dezvoltarea competențelor transversale, dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale. 

P2 – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu se va implica în organizarea și derularea 

competițiilor cu premii pentru studenți în vederea motivării și valorificării potențialului 

creativ, tehnic și profesional, acordând premii în valoare de 5.000 lei. 

Partenerii colaborează în derularea și implementarea activităților și sub-activităților 

proiectului, în general, și a sub-activității A7.3 Organizarea și derularea unei competiții 

cu premii pentru studenți în vederea motivării și valorificării potențialului creativ, 

tehnic și profesional, în particular, în deplină conformitate cu cererea de finanțare, 

vizând îndeplinirea obiectivelor, indicatorilor și rezultatelor proiectului în urma 

implementării eficiente și eficace a măsurilor destinate grupului țintă. 

 

2. CAPITOLUL 2 – DISPOZIȚII SPECIFICE 

 

2.1 OBIECTIVE SPECIFICE 

Sub-activitatea A7.3 – Organizarea și derularea unei competiții cu premii pentru studenți 

în vederea motivării și valorificării potențialului creativ, tehnic și profesional contribuie 

la îndeplinirea următorului obiectiv specific al proiectului:  

Obiectiv Specific 5: Formarea  de competențe antreprenoriale, de-a lungul perioadei de 

implementare a proiectului de 24 de luni, pentru minim 240 de studenți printr-un 

program de cursuri de calificare tip inițiere în antreprenoriat, traininguri de competențe 

antreprenoriale prin întreprindere simulată, organizarea de competiții cu premii pentru 

studenți, precum și motivarea și valorificarea potențialului creativ, tehnic și profesional, 

dar și oferirea de consultanță în antreprenoriat studenților interesați de deschiderea 

unei afaceri în viitorul apropiat. 
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2.2 INDICATORI 

Proiectul INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare 

Economică vizează atingerea următorilor indicatori, la care contribuie inclusiv sub-

activitatea A7.3: 

Indicatori de realizare: 

• 4S129. Persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru tranziția de 

la școală la viața activă: 325 

• 4S129.2. Persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru tranziția 

de la școală la viața activă, din care: din mediul rural: 40 

Indicatori de rezultat: 

• 4S115. Cursanți/ studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de 

participant, din care: Roma/ Rural/ Netradițional/ SEN: 240 

• 4S116. Cursanți/ Studenți/ Cercetători etc., care își găsesc un loc de muncă, la 

încetarea calității de participant: 130 

• 4S117. Cursanți / Studenți/cercetători etc., care urmează studii/cursuri de 

formare la încetarea calității de participant, din care: Romi/ Rural/ netradițional/ 

SEN: 40 

2.3 REZULTATE 

Prin implementarea sub-activității A7.3 – Organizarea și derularea unei competiții cu 

premii pentru studenți în vederea motivării și valorificării potențialului creativ, tehnic 

și profesional se vizează îndeplinirea următorilor indici de rezultat de-a lungul perioadei 

de implementare a proiectului: 

 1 x Metodologie de organizare si derulare a competiției pentru motivarea si 

valorificarea potențialului creativ, tehnic și profesional al studenților; 

 Multiple competiții cu premii pentru studenți în vederea motivării si valorificării 

potențialului creativ, tehnic și profesional organizate cu participarea (online / 

fizica) aprox. 200 de studenți din grupul țintă; 

 1 x set de categorii de premiere stabilite în implementarea proiectului în urma 

consultării cu studenții și echipa de jurizare; 
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 1 x set premii în valoare totală de 152.000 lei acordate studenților evaluați de 

comisia de jurizare; 

 

2.4 RESURSE UMANE 

La nivelul A7.3 – Organizarea și derularea unei competiții cu premii pentru studenți în 

vederea motivării și valorificării potențialului creativ, tehnic și profesional activează 

următoarele resurse umane: 

 P0: Invitat speaker 1 (A7.3), Invitat speaker 2 (A7.3). 

 P1: Invitat speaker 3 (A7.3), Invitat speaker 4 (A7.3). 

În vederea derulării corespunzătoare a sub-activității A7.3, membrii echipei de 

implementare a proiectului vor fi desemnați în comisiile de jurizare ale competițiilor. 

2.5 GRUP ȚINTĂ 

Din punct de vedere geografic și demografic, segmentarea grupului țintă vizează 

următoarele: 

 Grup țintă total: minim 325 persoane 

 Regiuni: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, 

Centru 

 Mediu de rezidență: 285 din  mediul urban (88%) și 40 din mediul rural (12%) 

 Gen: 179 femei (55%) și 146 bărbați (45%) 

 Studii: studenți licență (ISCED 6) și studenți masterat (ISCED 7) cu accent pe 

sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și 

domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 

 Beneficiari sprijiniți pentru tranziția de la școală la viața activă: 325 studenți 

 Beneficiari sprijiniți pentru tranziția de la școală la viața activă (rural): 40 studenți 

Procesul de organizare și derulare a competiției cu premii pentru studenți va avea la bază 

principii precum transparența, egalitatea de șanse și non-discriminarea și se va realiza 

fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, 

naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vârstă etc. oferind șanse 

egale studenților înscriși în cadrul competiției de acordare a premiilor în vederea motivării 

și valorificării potențialului creativ, tehnic și profesional. Totodată, se va asigura 
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respectarea Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. 

În urma derulării competițiilor cu premii în vederea motivării și valorificării potențialului 

creativ, tehnic și profesional, studenții vor dispune de următoarele beneficii: 

 Identificarea studenților cei mai implicați sau cu performanță ridicată la nivelul 

activităților derulate prin proiect în funcție de criterii transparente și 

nediscriminatorii, acordând stimulente de tip premii în bani sau servicii de 

expertiză specializată pentru susținerea tranziției la viața activă prin angajare sau 

inițiative antreprenoriale; 

 Susținerea în dezvoltare personală și profesională, profesionistul având nevoie de 

cursuri de specialitate, echipamente sau consumabile pentru desfășurarea 

corespunzătoare a activității și pentru avansarea în cariera profesională, pentru 

acestea fiind necesare resurse financiare; 

 Motivarea susținută a studenților de a participa activ în cadrul activităților 

proiectului, preselecția și acordarea premiilor fiind realizată în baza rezultatelor 

obținute de studenți în urma participării active la activitățile proiectului; 

 Fundamentarea cunoștințelor deprinse de studenții din grupul țintă din activitățile 

de consiliere profesională, stagii de practică profesională, sesiuni de mentorat, 

cursuri de competențe antreprenoriale, workshop-uri, training-uri  sau alte 

activități ale proiectului, prin utilizarea efectivă și activă a abilităților dezvoltate; 

 Utilizarea contextului competiției pentru continuarea dezvoltării cunoștințelor 

profesionale și interdisciplinare ale studenților din grupul țintă și facilitarea 

comunicării cu studenții privind beneficiile obținute de-a lungul implementării 

proiectului. 

 Introducerea studenților în contextul competițional al mediului profesional prin 

participarea la competițiile cu premii și recompensarea performanței în vederea 

consolidării unui sistem de valori bazat pe integritate, meritocrație, corectitudine 

și responsabilitate. 

 

 



   
 

 

10 

3. CAPITOLUL 3 – ORGANIZARE COMPETIȚII CU PREMII 

 

3.1 BUGET DE PREMIERE 

Bugetul total de premiere disponibil la momentul publicării prezentei competiții cu premii 

este de 152.000 lei, repartizat după cum urmează: 

 P0 – Idea Perpetua SRL: 75.000 lei 

 P1: 72.000 lei 

 P2 – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu: 5.000 lei 

Bugetul de premiere poate fi suplimentat în funcție de disponibilul de economii la nivelul 

bugetelor partenerilor în baza unui act adițional la contractul de finanțare. 

 

3.2 NIVELURI DE PREMIERE 

În vederea acordării premiilor într-o manieră diferențiată în funcție de gradul de 

participare al studenților la activitățile proiectului, au fost stabilite următoarele niveluri 

de premiere: 

 Level 1: 400 lei/premiu 

 Level 2: 500 lei/premiu 

 Level 3: 600 lei/premiu 

Nivelurile de premiere pot fi actualizate de-a lungul implementării proiectului, în funcție 

de contextul proiectului, feedback-ul studenților din grupul țintă și bugetul de premiere 

disponibil. 

 

3.3 CATEGORII DE PREMIERE 

În conformitate cu informațiile prezentate în cererea de finanțare coroborate cu 

rezultatele consultării studenților din grupul țintă al proiectului INSPIRE derulate în luna 

Iulie 2021, printre categoriile de premiere orientative luate în considerare în lansarea 

competițiilor cu premii pentru studenți se pot preciza: 

 Cele mai bune propuneri de proiecte 

 Cele mai creative clipuri de promovare 
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 Cei mai buni candidați la interviu 

 Cele mai inovative produse 

 Cele mai bune aplicații/jocuri realizate 

 Cele mai creative machete printate 3D 

 Cele mai bune planuri de afaceri 

 Cele mai performante întreprinderi simulate 

 Cele mai bune prezentări 

 Cele mai eficiente planuri de dezvoltare 

 Cele mai bune discursuri motivaționale 

 Cele mai creative logo-uri 

 Cei mai buni vânzători 

 Cele mai profesioniste CV-uri 

 Cei mai performanți angajați etc. 

 Cei mai implicați studenți în activitățile proiectului 

Categoriile de premiere pot fi actualizate de-a lungul implementării proiectului 

considerând aspecte precum: contextul implementării proiectului, specificul grupului 

țintă, feedback-ul studenților, input-ul echipei de jurizare etc. Repartizarea categoriilor 

de premiere pe niveluri de premiere se va realiza în funcție de relevanță. 

3.4 PREMII 

Premiile acordate în urma competițiilor constau în: 

 Premii în bani constând într-un buget total de 152.000 lei alocat pentru premii 

acordate în funcție de performanță; 

 Premii în consultanță specializată precum consultanță pentru dezvoltare plan de 

afaceri, consultanță pentru accesare finanțare nerambursabilă, consultanță 

realizare website de prezentare portofoliu etc. 

Competițiile cu premii se vor organiza preponderent în format online, iar în funcție de 

evoluția pandemiei COVID-19. Dacă situația epidemiologică o va permite, competițiile se 

pot derula inclusiv în format față în față, în cadrul proiectului fiind bugetate cheltuieli 

pentru organizarea unui eveniment competiție în format fizic pentru 60 de persoane pe o 

durată de 3 zile, la care vor fi invitați 4 speakeri, specialiști în domenii relevante pentru 
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grupul țintă care vor ține discursuri motivaționale pe diferite teme și vor împărtăși din 

experiența personală și profesională proprie. 

3.5 CONDIȚII DE PREMIERE 

Condițiile de premiere vizează o serie de aspecte necesar a fi îndeplinite de către 

studenții din grupul țintă participanți în cadrul competițiilor cu premii. Aceste condiții 

sunt stabilite în detaliu de către Brief-ul fiecărei competiții cu premii, vizând 

următoarele: 

 Studentul face parte din grupul țintă al proiectului INSPIRE ce a intrat în 

operațiune; 

 Studentul nu se află în conflict de interese (nu este rudă sau afin până la gradul II) 

cu niciunul dintre membrii comisiei de jurizare; 

 Studentul îndeplinește condițiile administrative aferente fiecărui nivel de premiere 

în urma analizei registrelor de participare la activitățile proiectului, după cum 

urmează: 

o Level 1: Studentul a participat la următoarele activități: 

 A4.2: Consiliere profesională (studentul a finalizat minim o sesiune de 

consiliere individuală și minim o sesiune de consiliere de grup derulate 

în cadrul proiectului INSPIRE) 

 A5.2: Stagiu de practică (studentul a finalizat un stagiu de practică 

derulat în cadrul proiectului INSPIRE) 

o Level 2: Studentul a participat la următoarele activități: 

 A4.3: Mentorat (studentul a finalizat minim o sesiune de mentorat de 

dezvoltare personală și profesională de grup derulată în cadrul 

proiectului INSPIRE) 

 A7.1: Curs de competențe antreprenoriale acreditat ANC (studentul a 

absolvit cursul de competențe antreprenoriale organizat în cadrul 

proiectului INSPIRE) SAU A7.2: training de competențe 

antreprenoriale prin întreprindere simulată (studentul a absolvit 

training-ul de competențe antreprenoriale prin întreprindere simulată 

organizat în cadrul proiectului INSPIRE) 

 A6.2: Workshop tip master-class de dezvoltare personală (studentul a 

absolvit minim un workshop tip master-class organizat în cadrul 
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proiectului INSPIRE) SAU A6.3: Workshop de dezvoltare competențe 

tehnice (studentul a absolvit minim un workshop de dezvoltare 

competențe tehnice organizat în cadrul proiectului INSPIRE) 

o Level 3: Studentul îndeplinește următoarele condiții: 

 A absolvit studiile de licență sau masterat în timpul implementării 

proiectului INSPIRE, probând aceasta prin adeverință obținere 

diplomă de licență/master; 

 Are un loc de muncă în timpul implementării proiectului INSPIRE, 

probând aceasta prin adeverință de la angajator emisă după 

absolvirea studiilor, dar nu mai târziu de 90 de zile de la absolvirea 

studiilor; 

o Studentul nu a mai fost premiat anterior în cadrul proiectului INSPIRE pentru 

același nivel de premiere al competiției pentru care s-a înscris (Level 1, 

Level 2 sau Level 3) 

 Proiectul depus de student care face obiectul competiției îndeplinește cerințele 

tehnice detaliate în Brief-ul competiției, iar punctajul obținut în urma evaluării 

plasează studentul pe lista persoanelor selectate pentru premiere în cadrul 

Raportului final de evaluare și selectare, în urma soluționării eventualelor 

contestații ale participanților. 

 

4. CAPITOLUL 4 – DERULARE COMPETIȚII CU PREMII 

 

4.1 STABILIRE CRITERII DE ELIGIBILITATE 

Eligibilitatea participării la competițiile cu premii implică îndeplinirea condițiilor 

administrative aferente fiecărui nivel de premiere în urma analizei registrelor de 

participare la activitățile proiectului, după cum urmează: 

o Level 1: Studentul a participat la următoarele activități: 

 A4.2: Consiliere profesională (studentul a finalizat minim o sesiune de 

consiliere individuală și minim o sesiune de consiliere de grup derulate 

în cadrul proiectului INSPIRE) 
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 A5.2: Stagiu de practică (studentul a finalizat un stagiu de practică 

derulat în cadrul proiectului INSPIRE) 

o Level 2: Studentul a participat la următoarele activități: 

 A4.3: Mentorat (studentul a finalizat minim o sesiune de mentorat de 

dezvoltare personală și profesională de grup derulată în cadrul 

proiectului INSPIRE) 

 A7.1: Curs de competențe antreprenoriale acreditat ANC (studentul a 

absolvit cursul de competențe antreprenoriale organizat în cadrul 

proiectului INSPIRE) SAU A7.2: training de competențe 

antreprenoriale prin întreprindere simulată (studentul a absolvit 

training-ul de competențe antreprenoriale prin întreprindere simulată 

organizat în cadrul proiectului INSPIRE) 

 A6.2: Workshop tip master-class de dezvoltare personală (studentul a 

absolvit minim un workshop tip master-class organizat în cadrul 

proiectului INSPIRE) SAU A6.3: Workshop de dezvoltare competențe 

tehnice (studentul a absolvit minim un workshop de dezvoltare 

competențe tehnice organizat în cadrul proiectului INSPIRE) 

o Level 3: Studentul îndeplinește următoarele condiții: 

 A absolvit studiile de licență sau masterat în timpul implementării 

proiectului INSPIRE, probând aceasta prin adeverință obținere 

diplomă de licență/master; 

 Are un loc de muncă în timpul implementării proiectului INSPIRE, 

probând aceasta prin adeverință de la angajator emisă după 

absolvirea studiilor, dar nu mai târziu de 90 de zile de la absolvirea 

studiilor; 

o Studentul nu a mai fost premiat anterior în cadrul proiectului INSPIRE pentru 

același nivel de premiere al competiției pentru care s-a înscris (Level 1, 

Level 2 sau Level 3) 

4.2 STABILIRE CRITERII DE EVALUARE 

Criteriile de evaluare sunt detaliate în Brief-ul fiecărei competiții în parte, în funcție de 

specificul și tematica fiecărei competiții vizând asigurarea unui proces de evaluare și 

selectare transparent, obiective, echidistant, nediscriminatoriu și riguros. 
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4.3 STABILIRE COMISIE DE JURIZARE 

Comisia de jurizare este formată dintr-un număr impar de membri (minim 3 sau maxim 5) 

provenind din echipa de implementare a oricărui partener care acordă premii în cadrul 

competiției. Comisia de jurizare este desemnată pentru fiecare competiție în parte, în 

funcție de specificul fiecărei competiții. 

 

4.4 PUBLICARE BRIEF COMPETIȚIE CU PREMII 

Pentru fiecare competiție cu premii ce va fi derulată, se va publica un Brief ce prezintă 

nivelul de premiere, categoria de premiere, valoarea premiului, numărul de premii, 

criteriile de eligibilitate, criteriile de evaluare și selectare, documentele necesare 

înscrierii, specificațiile tehnice ale proiectului, calendarul competiției, comisia de 

jurizare, modalitatea de aplicare etc. Cum fiecare competiție prezintă anumite aspecte 

specifice ca urmare  a tematicii competiției, este necesară publicarea unui Brief distinct 

pentru fiecare competiție care poate prezenta variații de structură în raport cu modelul 

orientativ anexat la prezenta metodologie. Brief-ul va include, de asemenea, framework-

uri pentru documentele/proiectele solicitate pentru înscriere în vederea facilitării unei 

abordări transparente, obiective, nediscriminatorie și echidistante în evaluare. 

Brief-ul se publică pe website-ul proiectului, pe pagina dedicată competițiilor cu premii 

la adresa URL: https://inspire.idea-perpetua.ro/competitii  

 

4.5 INFORMARE GRUP ȚINTĂ 
 

În vederea asigurării transparenței, informarea grupului țintă cu privire la competițiile cu 

premii se va realiza prin următoarele instrumente de comunicare cu studenții din grupul 

țintă: 

 Pagină web pe website-ul proiectului 

 Postare social media Facebook  

 Newsletter de informare transmis pe e-mail 

 Informare directă prin Responsabilii de informare, selectare și motivare grup țintă 

 Alte canale de promovare relevante pentru specificul fiecărei competiții  

 

 

https://inspire.idea-perpetua.ro/competitii
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4.6 ÎNSCRIERE ÎN COMPETIȚIE 
 

Înscrierea în competiție se realizează prin transmiterea Cererii de înscriere în competiție 

împreună cu proiectul care face obiectul competiției pe adresa de e-mail inspire@idea-

perpetua.com până la termenul limită precizat în Brief-ul competiției. Aplicațiile 

recepționate după termenul limită nu vor fi luate în considerare. Aplicațiile incomplete 

nu vor fi luate în considerare. Pe perioada înscrierii, studenții pot contacta membrii 

echipei proiectului în eventualitatea în care au întrebări suplimentare privind derularea 

competiției. 

 

4.7 EVALUARE PARTICIPANȚI 
 

Evaluarea participanților se realizează într-o manieră transparentă, obiectivă, 

nediscriminatorie și echidistantă de către comisia de jurizare. 

Aplicațiile participanților sunt analizate și evaluate în 2 etape: 

1. Analiză eligibilitate: În această etapă se verifică dacă studentul îndeplinește 

criteriile de eligibilitate în urma verificării registrelor de participare la activitățile 

proiectului sau a condițiilor administrative stabilite. Studenții care îndeplinesc 

criteriile de eligibilitate trec automat în etapa de evaluare. Studenții care nu 

îndeplinesc criteriile de eligibilitate sunt informați că nu sunt eligibili la momentul 

aplicării pentru a se înscrie în competiție. 

2. Evaluare: În această etapă, comisia de jurizare evaluează proiectele studenților 

eligibili în baza grilei de evaluare, acordă punctajele și întocmește Raportul 

intermediar de evaluare și selectare pentru premiere ce este publicat pe website-

ul proiectului. Punctajele sunt distribuite pe criterii de evaluare cu un scor total 

pe o scară de la 0 puncte (minim) la 100 puncte (maxim), iar lista persoanelor 

selectate se realizează prin ordonarea descrescătoare a punctajelor în limita 

numărului de premii alocate precizat în Brief-ul competiției. 

În cazul în care numărul de participanți la competiție este mai mic decât numărul de 

premii alocat competiției precizat în Brief, premiile se acordă tuturor participanților care 

îndeplinesc condițiile administrative și obțin un punctaj de minim 75 de puncte în urma 

evaluării. 

mailto:inspire@idea-perpetua.com
mailto:inspire@idea-perpetua.com
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În cazul în care numărul de participanți înscriși în competiție este unul considerabil, iar 

punctajele obținute în urma evaluării sunt foarte ridicate, comisia de jurizare poate 

decide suplimentarea numărului de premii alocat prin Brief pe considerente de 

performanță. 

 

4.8 SOLUȚIONARE CONTESTAȚII                                        
 

În urma publicării Raportului intermediar de evaluare și selectare pentru premiere pe 

website-ul proiectului, participanții la competiție pot contesta o singură dată rezultatul 

evaluării prin transmiterea Cererii de contestare pe adresa de e-mail inspire@idea-

perpetua.com până la termenul limită pentru contestare precizat în Brief-ul competiției. 

În urma eventualelor contestații, comisia de evaluare reevaluează proiectele care fac 

obiectul contestațiilor și publică Raportul final de evaluare și selectare pentru premiere. 

 

 

 

4.9 ACORDARE PREMII                                

În baza Raportului final de evaluare și selectare pentru premiere, în funcție de 

disponibilitatea resurselor financiare în conturile proiectului, se efectuează plata 

premiilor în conturile bancare indicate în cererile de înscriere în competiție a studenților 

din grupul țintă selectați în urma competiției cu premii. Totodată, în urma fiecărei 

competiții cu premii se întocmește Procesul verbal de acordare premii între partenerii 

proiectului și se actualizează Registrul de acordare premii prin care se ține o evidență a 

studenților din grupul țintă care au primit premii. Studenții care nu au fost selectați în 

urma competițiilor cu premii au oportunitatea de a se înscriere la următoarele competiții 

derulate de-a lungul proiectului, iar studenții care au primit premii pe un anumit nivel de 

premiere (Level 1, Level 2 sau Level 3) se pot înscrie doar la competiții cu premii pentru 

niveluri de premiere pentru care nu au primit premii. 

 

Notă: Prezenta Metodologie de organizare și derulare competiții cu premii pentru 

motivarea și valorificarea potențialului creativ, tehnic și profesional al studenților poate 

fi actualizată de-a lungul implementării proiectului, varianta actualizată urmând a fi 

publicată pe website-ul proiectului INSPIRE, pe pagina dedicată competițiilor cu premii la 

adresa URL: https://inspire.idea-perpetua.ro/competitii 

mailto:inspire@idea-perpetua.com
mailto:inspire@idea-perpetua.com
https://inspire.idea-perpetua.ro/competitii
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5. CAPITOLUL 5 – ANEXE 

 

5.1 ANEXA 1 – FRAMEWORK BRIEF COMPETIȚIE CU PREMII 

 

5.2 ANEXA 2 – DECIZIE DESEMNARE COMISIE DE JURIZARE 

 

5.3 ANEXA 3 – CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN COMPETIȚIE CU PREMII 

 

5.4 ANEXA 4 – FRAMEWORK GRILĂ DE ANALIZĂ ELIGIBILITATE 

 

5.5 ANEXA 5 – FRAMEWORK GRILĂ DE EVALUARE 

 

5.6 ANEXA 6 – RAPORT INTERMEDIAR DE EVALUARE ȘI SELECTARE 

 

5.7 ANEXA 7 – CERERE DE CONTESTARE EVALUARE 

 

5.8 ANEXA 8 – RAPORT FINAL DE EVALUARE ȘI SELECTARE 

 

5.9 ANEXA 9 – PROCES VERBAL DE ACORDARE PREMII 
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ANEXA 1 – FRAMEWORK BRIEF COMPETIȚIE CU PREMII 

Fondul Social European 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 6 - Educație și competențe 

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de 
competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea 
tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a 
calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și 
dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie 

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc 

de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele 

economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți 

Titlul proiectului: INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică 

Contract POCU/626/6/13/133017, 11759/13.10.2020, ID MySMIS: 133017 

 

Nivel de 

premiere 
Level 1 Level 2 Level 3 

Categorie de 

premiere 
...................................................................................... 

Valoare premii .......... lei / premiu 

Număr de 

premii alocate 

P0: .......... 

P1: .......... 

P2: .......... 

TOTAL: .......... 

Criterii de 

eligibilitate 

 .......... 

 .......... 

 .......... 

Criterii de 

evaluare și 

selectare 

 .......... (... puncte) 

 .......... (... puncte) 

 .......... (... puncte) 

 .......... (... puncte) 

 .......... (... puncte) 

 SCOR: 0 - 100 puncte 
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Documente 

necesare 

înscrierii 

 .......... 

 .......... 

 .......... 

Specificații 

tehnice 

proiect 

 .......... 

 .......... 

 .......... 

 .......... 

 .......... 

Calendar 

competiție 

 Publicare competiție: ZZ.LL.AAA 

 Înscriere competiție: ZZ.LL.AAA - ZZ.LL.AAA 

 Analiză eligibilitate: ZZ.LL.AAA - ZZ.LL.AAA 

 Evaluare: ZZ.LL.AAA - ZZ.LL.AAA 

 Publicare Raport intermediar de evaluare și selectare pentru premiere: ZZ.LL.AAA 

 Depunere eventuale contestații: ZZ.LL.AAA - ZZ.LL.AAA 

 Soluționare eventuale contestații: ZZ.LL.AAA - ZZ.LL.AAA 

 Publicare Raport final de evaluare și selectare pentru premiere: ZZ.LL.AAA 

Comisie de 

jurizare 

 .......... 

 .......... 

 .......... 

 .......... 

 .......... 

Modalitate de 

aplicare 

Transmitere e-mail pe adresa inspire@idea-perpetua.com cu documentele necesare 

înscrierii în competiție cu titlul e-mail-ului pe formatul: 

Înscriere Competiție <<Denumire categorie de premiere>> - <<Nume Prenume>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:inspire@idea-perpetua.com
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ANEXA 2 – DECIZIE DESEMNARE COMISIE DE JURIZARE 

Fondul Social European 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 6 - Educație și competențe 

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de 
competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea 
tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a 
calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și 
dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie 

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc 

de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele 

economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți 

Titlul proiectului: INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică 

Contract POCU/626/6/13/133017, 11759/13.10.2020, ID MySMIS: 133017 

 

În vederea evaluării și selectării aplicațiilor depuse în cadrul competiției cu premii <<Categorie de 

premiere>>, derulate în cadrul proiectului INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative 

pentru Revitalizare Economică, Daniel Neagoe, în calitate de Manager de proiect decide desemnarea 

comisiei de jurizare cu următoarea componență: 

 Evaluator 1: .......... 

 Evaluator 2: .......... 

 Evaluator 3: .......... 

Comisia de jurizare va asigura evaluarea și selectarea aplicațiilor depuse cu respectarea Metodologiei de 

organizare și derulare competiții cu premii pentru motivarea și valorificarea potențialului creativ, tehnic 

și profesional al studenților și Brief-ului competiției într-o manieră transparentă, obiectivă, echidistantă, 

nediscriminatorie și riguroasă. 

 

 

Manager de proiect, 
Daniel Neagoe 
 
 
................................................................ 

(semnătură olografă) 

Dată: <<ZZ.LL.AAAA>> 
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ANEXA 3 – CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN COMPETIȚIE CU PREMII 

Fondul Social European 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 6 - Educație și competențe 

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de 
competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea 
tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a 
calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și 
dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie 

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc 

de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele 

economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți 

Titlul proiectului: INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică 

Contract POCU/626/6/13/133017, 11759/13.10.2020, ID MySMIS: 133017 

 

<<Nume Prenume>> ce se identifică cu CI seria <<Serie CI>>, nr. <<Nr. CI>>, CNP <<CNP>>, cu domiciliul 

în <<Denumire localitate>>, Str. <<Denumire stradă>>, Nr. <<Nr. stradă>>, Bl. <<Nr. bloc>>, Sc. 

<<Scară>>, Et. <<Etaj>>, Ap. <<Nr. apartament>>,  jud. <<Denumire județ>>, telefon <<Nr. telefon>> 

E-mail <<E-mail>>, cont cu cod IBAN <<cod IBAN>>, deschis la banca <<Denumire bancă> solicit înscrierea 

în competiția cu premii <<Categorie de premiere>> derulată în cadrul proiectului INSPIRE - Inițiative 

Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică. 

 

Prin transmiterea prezentei cereri, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul în declarații, în 

calitate de membru al grupului țintă și participant în cadrul competiției cu premii, declar pe proprie 

răspundere că: 

 Am luat la cunoștință Metodologia de organizare și derulare competiții cu premii pentru motivarea 

și valorificarea potențialului creativ, tehnic și profesional al studenților și Brief-ului competiției, 

inclusiv criteriile de eligibilitate și criteriile de evaluare; 

 NU mă aflu în conflict de interese (nu sunt rudă sau afin până la gradul II) cu niciunul dintre membrii 

comisiei de jurizare; 

 Proiectul depus spre evaluare este creație proprie și originală cu respectarea prevederilor legale 

privind drepturile de autor. 

 

<<Nume Prenume>> 
 
................................................................ 

(semnătură olografă) 

Dată: <<ZZ.LL.AAAA>> 
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ANEXA 4 – FRAMEWORK GRILĂ DE ANALIZĂ ELIGIBILITATE 

Competiție <<Categorie competiție>> derulată în cadrul proiectului  

INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică 

Nr. Nume Prenume Eligibil DA/NU 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

...   

 

Dată: ZZ.LL.AAAA 

 

Evaluator 1 
<<Nume Prenume>> 

 
 

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

(semnătură olografă) 

Evaluator 2 
<<Nume Prenume>> 

 
 

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

(semnătură olografă) 

Evaluator 3 
<<Nume Prenume>> 

 
 

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

(semnătură olografă) 
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ANEXA 5 – FRAMEWORK GRILĂ DE EVALUARE 

Competiție <<Categorie competiție>> derulată în cadrul proiectului 

INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică 

Nr. Nume Prenume 

Scor Criteriu 1 

(0 - ...p) 

Scor Criteriu 2 

(0 - ...p) 

Scor Criteriu 3 

(0 - ...p) 

Scor Criteriu 4 

(0 - ...p) 

Scor Criteriu 5 

(0 - ...p) 
SCOR TOTAL 

(0 – 100p) 
E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 

1 
                

 
     

2 
                

 
     

3 
                

 
     

4 
                

 
     

5 
                

 
     

... 
                

 
     

 

Dată: ZZ.LL.AAAA 

Evaluator 1 
<<Nume Prenume>> 

 
 

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

(semnătură olografă) 

Evaluator 2 
<<Nume Prenume>> 

 
 

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

(semnătură olografă) 

Evaluator 3 
<<Nume Prenume>> 

 
 

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

(semnătură olografă) 
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 ANEXA 6 – RAPORT INTERMEDIAR DE EVALUARE ȘI SELECTARE PENTRU PREMIERE 

Fondul Social European 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 6 - Educație și competențe 

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de 
competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea 
tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a 
calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și 
dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie 

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc 

de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele 

economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți 

Titlul proiectului: INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică 

Contract POCU/626/6/13/133017, 11759/13.10.2020, ID MySMIS: 133017 

 

În urma evaluării aplicațiilor studenților înscriși în competiția cu premii <<Categorie de premiere>>, 

derulate în cadrul proiectului INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru 

Revitalizare Economică, comisia de jurizare publică rezultatele evaluării, după cum urmează: 

Nr. aplicații depuse ... 

Nr. aplicații eligibile ... 

Nr. aplicații selectate ... 

Nr. aplicații neselectate ... 

Rezultatele intermediare ale procesului de evaluare și selectare sunt prezentate în Anexa 1 – Grilă de 

evaluare. 

Contestațiile se pot depune prin transmiterea Cererii de contestare pe adresa inspire@idea-perpetua.com 

până la data de <<ZZ.LL.AAAA>>.   

 

Dată: ZZ.LL.AAAA 

Evaluator 1 
<<Nume Prenume>> 

 
 

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

(semnătură olografă) 

Evaluator 2 
<<Nume Prenume>> 

 
 

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

(semnătură olografă) 

Evaluator 3 
<<Nume Prenume>> 

 
 

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

(semnătură olografă) 

 

mailto:inspire@idea-perpetua.com
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ANEXA 7 – CERERE DE CONTESTARE 

Fondul Social European 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 6 - Educație și competențe 

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de 
competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea 
tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a 
calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și 
dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie 

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc 

de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele 

economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți 

Titlul proiectului: INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică 

Contract POCU/626/6/13/133017, 11759/13.10.2020, ID MySMIS: 133017 

 

<<Nume Prenume>> ce se identifică cu CI seria <<Serie CI>>, nr. <<Nr. CI>>, CNP <<CNP>>, cu domiciliul 

în <<Denumire localitate>>, Str. <<Denumire stradă>>, Nr. <<Nr. stradă>>, Bl. <<Nr. bloc>>, Sc. 

<<Scară>>, Et. <<Etaj>>, Ap. <<Nr. apartament>>,  jud. <<Denumire județ>>, telefon <<Nr. telefon>> 

E-mail <<E-mail>>, solicit reevaluarea aplicației depuse în cadrul competiției cu premii <<Categorie de 

premiere>> derulată în cadrul proiectului INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative 

pentru Revitalizare Economică. 

 

 

<<Nume Prenume>> 
 
................................................................ 

(semnătură olografă) 

Dată: <<ZZ.LL.AAAA>> 
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 ANEXA 8 – RAPORT FINAL DE EVALUARE ȘI SELECTARE PENTRU PREMIERE 

Fondul Social European 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 6 - Educație și competențe 

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de 
competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea 
tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a 
calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și 
dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie 

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc 

de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele 

economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți 

Titlul proiectului: INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică 

Contract POCU/626/6/13/133017, 11759/13.10.2020, ID MySMIS: 133017 

 

În urma evaluării aplicațiilor studenților înscriși în competiția cu premii <<Categorie de premiere>>, 

derulate în cadrul proiectului INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru 

Revitalizare Economică, comisia de jurizare publică rezultatele FINALE ale evaluării, după cum urmează: 

Nr. aplicații depuse ... 

Nr. aplicații eligibile ... 

Nr. aplicații reevaluate în urma contestațiilor ... 

Nr. aplicații selectate ... 

Nr. aplicații neselectate ... 

Rezultatele finale ale procesului de evaluare și selectare sunt prezentate în Anexa 1 – Grilă de evaluare.  

Plata premiilor se va realiza prin transfer bancar studenților selectați în contul bancar indicat în Cererea 

de înscriere în competiția cu premii într-un termen estimat de ... zile în baza Procesului verbal de acordare 

premii încheiat între partenerii proiectului. 

Dată: ZZ.LL.AAAA 

Evaluator 1 
<<Nume Prenume>> 

 
 

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

(semnătură olografă) 

Evaluator 2 
<<Nume Prenume>> 

 
 

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

(semnătură olografă) 

Evaluator 3 
<<Nume Prenume>> 

 
 

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

(semnătură olografă) 
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 ANEXA 9 – PROCES VERBAL DE ACORDARE PREMII 

Nr. ... / ..... / ..... / ......... 
 

Fondul Social European 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 6 - Educație și competențe 

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de 
competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea 
tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a 

calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și 
dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie 

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc 

de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele 

economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți 

Titlul proiectului: INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică 

Contract POCU/626/6/13/133017, 11759/13.10.2020, ID MySMIS: 133017 

 

Prezentul proces verbal a fost încheiat între partenerii proiectului INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de 

Practică Inovative pentru Revitalizare Economică, în urma finalizării competiției cu premii <<Categorie de 

premiere>>, derulată în perioada <<ZZ.LL.AAAA>> - <<ZZ.LL.AAAA>>, în baza Raportului final de 

evaluare și selectare pentru premiere realizat de comisia de jurizare. 

Plata premiilor se va realiza prin transfer bancar studenților selectați în contul bancar indicat în Cererea 

de înscriere în competiția cu premii în conformitate cu Anexa 1 – Registru studenți selectați pentru 

premiere, parte componentă a prezentului proces verbal.  

 

Prezentul proces verbal cuprinzând ..... file a fost încheiat astăzi, <<ZZ.LL.AAA>>, în 3 exemplare 

originale, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

 

Idea Perpetua SRL 
Manager de proiect 

Daniel Neagoe 

 
 

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

(semnătură olografă) 

............................. 
Coordonator P1 

<<Nume Prenume>> 

 
 

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

(semnătură olografă) 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
Coordonator P2 
Marinela Ință 

 
 

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

(semnătură olografă) 
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REGISTRU STUDENȚI SELECTAȚI PENTRU PREMIERE 

 

Premii acordate de P0 – Idea Perpetua SRL 

Nr. Nume Prenume CNP IBAN Bancă Valoare (lei) 

1      

2      

3      

4      

5      

...      

TOTAL  
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Premii acordate de P1 – ............................ 

Nr. Nume Prenume CNP IBAN Bancă Valoare (lei) 

1      

2      

3      

4      

5      

...      

TOTAL  
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Premii acordate de P2 – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Nr. Nume Prenume CNP IBAN Bancă Valoare (lei) 

1      

2      

3      

4      

5      

...      

TOTAL  

 


