Regulamentul concursului cu premii
din cadrul proiectului “Practica – primul pas pentru cariera ta!
- regiunea Bucuresti-IlfovArt. 1 Eligibilitatea participantilor
Concursul este deschis participării tuturor studentilor inscrisi in grupul tinta al
proiectului in regiunea Bucuresti-Ilfov (prin semnarea formularului grup tinta pt
proiectul POSDRU 61811)
Art. 2 Organizatorul concursului
Organizatorul concursului este Agentia pentru Dezoltare Regionala Bucuresti-Ilfov
Art. 3 Durata concursului
Concursul se desfasoara pana in data de 31.05.2013
Art. 4 Vizibilitatea regulamentului si a concursului
Atat regulamentul concursului cat si etapele acestuia vor fi vizibile pe
http://www.eucariera.ro/index.php?pagina=studenti
Art. 5 Categorii si sectiuni de concurs
Concursul se va desfasura pe 2 categorii si anume:
1. Concursul pentru studentii care au finalizat stagiul de practica in cadrul
proiectului;
2. Concursul pentru studentii care nu au finalizat stagiul de practica in cadrul
proiectului, dar au fost consiliati/orientati profesional prin proiect
Sectiuni de concurs:
1. Sectiunea de angajabilitate
2. Sectiunea de master
3. Sectiunea de caiet de practica (numai pt studentii care au facut stagiul de
practica in cadrul proiectului)
4. Sectiunea de scrisoare de intentie
5. Sectiunea de eseu
Art. 6 Documentele necesare intrarii in concurs
Obligatorii:
- copie carte de identitate
- eseu despre cum stagiul si/sau consilierea oferita in cadrul proiectului a influentat
dezvoltarea carierei (max 1000 cuvinte)
-

Eseul va contine informatii si consideratii despre:
elementele/activitatile care au avut impact semnificativ asupra studentului in ceea
ce priveste dezvoltarea carierei;
directiile de dezvoltare personala ale studentului, materializate intr-un plan de
cariera.

Eseul trebuie sa fie bine structurat, coerent si logic. Trebuie prezentat intr-un mod
ordonat, cu o introducere interesanta, un cuprins convingator si o concluzie
logica. Sa fie corect scris din punct de vedere ortografic si sintactic, sa aiba un stil
propriu, unic, care sa-l diferentieze de al celorlalti.
Specifice pentru diferite sectiuni:
– adeverinta de angajat eliberata de angajator care sa ateste angajarea dupa
inscrierea in grupul tinta al proiectului;
– adeverinta de master eliberata de o institutie de invatamant superior care sa ateste
trecerea studentului din ciclul de licenta in ciclul de master in perioada de
implementare a proiectului;
Art. 7 Etapele de desfasurare ale concursurilor:
Etapa 1. Depunerea documentelor (pana in -15.03.2013)
- eseul (document obligatoriu) trebuie transmis pana la 15 martie 2013 la
adresa de email posdru61811@adrbi.ro. Poate fi trimis in format doc, pdf,
scanat, etc. Nu uitati sa va treceti numele pe eseu!
- adeverinta de angajat/master (documente optionale functie de sectiunile la
care se participa) trebuie transmise de asemenea pana la 15 martie 2013 la
adresa de email posdru61811@adrbi.ro. Poate fi trimisa in format pdf sau
scanat pt a se vedea stampila si semnatura institutului de invatamant superior.
- cartea de identitate – scanata, trimisa pe adresa de email
posdru61811@adrbi.ro pana la 15 martie 2013, DACA NU A FOST DEPUSA
LA DOSARUL DE PRACTICA.
Etapa 2. Jurizarea concursurilor si anuntarea castigatorilor (15.03.201331.03.2013)
Castigatorii vor fi anuntati pe mail sau telefonic, pana in data de 31 martie
2013.
Etapa 3. Anuntarea si organizarea conferintei de decernare a premiilor
(01.04.2013-31.05.2013)
Art. 8 Criteriile de selectie a premiantilor
1. Concursul pentru studentii care au finalizat stagiul de practica in cadrul
proiectului;
1.1 Sectiunea “angajabilitate” (punctaj maxim 100 puncte)
Se acorda pana la 50 puncte pentru eseu
Se acorda 50 puncte pentru depunerea adeverintei de angajat
1.2 Sectiunea “masterat” (punctaj maxim 100 puncte)
Se acorda pana la 50 puncte pentru eseu

Se acorda 50 puncte pentru depunerea adeverintei de trecere din ciclul de
licenta in cel de master
1.3 Sectiunea “eseu” (punctaj maxim 50 puncte)
Se acorda pana la 50 puncte pentru eseu
1.4 Sectiunea “caiet de practica” (punctaj maxim 60 puncte)
Se ia in calcul nota obtinuta pentru completarea caietului de practica (max
10 puncte)
Se acorda pana la 50 puncte pentru eseu
1.5 Sectiunea “scrisoare de intentie” (punctaj maxim 60 puncte)
Se acorda pana la 10 puncte pentru scrisoarea de intentie
Se acorda pana la 50 puncte pentru eseu
2. Concursul pentru studentii care nu au finalizat stagiul de practica in cadrul
proiectului, dar au fost consiliati/orientati profesional prin proiect
2.1 Sectiunea “angajabilitate” (punctaj maxim 100 puncte)
Se acorda pana la 50 puncte pentru eseu
Se acorda 50 puncte pentru depunerea adeverintei de angajat
2.2 Sectiunea “masterat” (punctaj maxim 100 puncte)
Se acorda pana la 50 puncte pentru eseu
Se acorda 50 puncte pentru depunerea adeverintei de trecere din ciclul de
licenta in cel de master
2.3 Sectiunea “eseu” (punctaj maxim 50 puncte)
Se acorda pana la 50 puncte pentru eseu
2.4 Sectiunea “scrisoare de intentie” (punctaj maxim 100 puncte)
Se acorda pana la 50 puncte pentru scrisoarea de intentie
Se acorda pana la 50 puncte pentru eseu
Art. 9 Comisia de evaluare
Comisia de evaluare este formata din:
1.
2.
3.
4.
5.

Membru: Radu Negrea – responsabil regional Bucuresti-Ilfov
Membru: Andreea Branzoi – responsabil moderare tutorial
Membru: Adrian Paun – responsabil relatia angajatori
Membru supleant: Daniel Popescu – manager proiect
Membru supleant: Laura Stefan – responsabil informare-promovare

Art. 10 Premiile concursurilor
Pentru concursurile studentilor care au finalizat stagiul de practica in cadrul
proiectului la fiecare categorie se vor oferi premii, astfel:
1.1 Sectiunea “angajabilitate”
1 premiu 1 – in valoare de 1850 lei
2 premii 2 – in valoare de 1500 lei fiecare
3 premii 3 – in valoare de 1250 lei fiecare
20 mentiuni – in valoare de 400 lei fiecare
1.2 Sectiunea “masterat”
1 premiu 1 – in valoare de 1850 lei
2 premii 2 – in valoare de 1500 lei fiecare
3 premii 3 – in valoare de 1250 lei fiecare
20 mentiuni – in valoare de 400 lei fiecare
1.3 Sectiunea “eseu”
1 premiu 1 – in valoare de 600 lei
1 premiu 2 – in valoare de 450 lei
1 premiu 3 – in valoare de 350 lei
7 mentiuni – in valoare de 300 lei fiecare
1.4 Sectiunea “caiet de practica”
1 premiu 1 – in valoare de 600 lei
1 premiu 2 – in valoare de 450 lei
1 premiu 3 – in valoare de 350 lei
7 mentiuni – in valoare de 300 lei fiecare
1.5 Sectiunea “scrisoare de intentie”
1 premiu 1 – in valoare de 600 lei
1 premiu 2 – in valoare de 450 lei
1 premiu 3 – in valoare de 350 lei
7 mentiuni – in valoare de 300 lei fiecare
Pentru concursurile studentilor care nu au finalizat stagiul de practica in cadrul
proiectului, dar au fost consiliati in cadrul proiectului la fiecare categorie se vor oferi
urmatoarele premii:
2.1 Sectiunea “angajabilitate”
1 premiu 1 – bunuri in valoare de 500 lei
1 premiu 2 – bunuri in valoare de 450 lei
1 premiu 3 – bunuri in valoare de 400 lei
7 mentiuni – bunuri in valoare de 300 lei fiecare
2.2

Sectiunea “masterat”

1 premiu 1 – bunuri in valoare de 500 lei
1 premiu 2 – bunuri in valoare de 450 lei
1 premiu 3 – bunuri in valoare de 400 lei
7 mentiuni – bunuri in valoare de 300 lei fiecare
2.3 Sectiunea “eseu”
1 premiu 1 – bunuri in valoare de 500 lei
1 premiu 2 – bunuri in valoare de 450 lei
1 premiu 3 – bunuri in valoare de 400 lei
2.4 Sectiunea “scrisoare de intentie”
1 premiu 1 – bunuri in valoare de 500 lei
1 premiu 2 – bunuri in valoare de 450 lei
1 premiu 3 – bunuri in valoare de 400 lei
Atentie!!!
In functie de documentele transmise si eligibilitatea studentului acesta va fi
inscris automat la toate sectiunile la care se califica, dar va primi un singur
premiu, cel mai mare dintre cele obtinute in cadrul sectiunilor.
Art. 11 Decernarea premiilor
Premiile vor fi decernate in cadrul conferintei regionale de finalizare a proiectului,
stabilita a se realiza in ultimele 2 luni ale proiectului (aprilie-mai 2013).

