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Proiect cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-
2020 
PracSIS-Parteneriat responsabil si activ pentru calitate 
Studenti integrati prin stagii - POCU/626/6/13/132332 

 

11.06.2021 

 

LANSAREA CONCURSULUI - ESEU MOTIVAȚIONAL - din cadrul 
Proiectului PracSIS-Parteneriat responsabil si active pentru calitate-

Studenti integrati prin stagii  

 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ‘’Regele Mihai I 

al României’’ din Timișoara  in calitate de lider in parteneriat cu  S.C. Profi Rom Food S.R.L. 

lansează concursul ESEU MOTIVAȚIONAL din cadrul proiectului „PracSIS-Parteneriat 

responsabil si activ pentru calitate-Studenti integrati prin stagii” (COD SMIS 132332), 

proiect contractat în cadrul apelului Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar 

universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi 

de învăţare/ cercetare/ inovare la un potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoarele 

economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare 

inteligentă conform SNCD, Axa prioritară: Educaţie şi competenţe, Operațiunea: Creşterea 

numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un 

loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare/ cercetare/ inovare la un potenţial 

loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate 

conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCD. 

Sesiunea de depunere a dosarelor pentru concursul ESEU MOTIVAȚIONAL organizat în 

cadrul proiectului PracSIS-Parteneriat responsabil si activ pentru calitate-Studenti integrati 

prin stagii, se va derula după următorul calendar: 

 

1. Studenții înscriși în proiect din cadrul Facultății de Management și Turism Rural: 

a. Perioada de depunere a dosarelor: 15.06-18.06.2021; 

b. Perioada de evaluare a concursului: 22.06-25.06.2021; 

c. Dosarele se pot depune fizic, la Prorectoratul de relații internaționale și activitate 

studenți (Clădire Rectorat, etaj I) sau online la adresele de email: ioanbrad@usab-tm.ro și 

gabrielapopescu@usab-tm.ro  
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2. Studenții înscriși în proiect din cadrul Facultății de Inginerie Alimentară: 

a. Perioada de depunere a dosarelor: 15.06-18.06.2021; 

b. Perioada de evaluare a concursului: 22.06-25.06.2021; 

c. Dosarele se pot depune fizic, la Prorectoratul de relații internaționale și activitate 

studenți (Clădire Rectorat, etaj I) sau online la adresa de email: adrianrivis@usab-tm.ro 

 

3. Studenții înscriși în proiect din cadrul Facultății de Horticultură și Silvicultură: 

a. Perioada de depunere a dosarelor: 21.06-30.06.2021; 

b. Perioada de evaluare a concursului: 01.07.-02.07.2021; 

c. Dosarele se pot depune fizic, la Prorectoratul de relații internaționale și activitate 

studenți (Clădire Rectorat, etaj I) sau online la adresele de email: dorincamen@usab-tm.ro 

sau mihaela.moatar@usab-tm.ro.  

 

 Organizarea concursului de ESEU MOTIVAȚIONAL are la bază principiul transparenței 

începând cu prezentarea modului de organizare a acestuia, cunoașterea condițiilor de 

eligibilitate precum și a criteriilor de evaluare.  

Concursul 1 – Eseu motivational constă in depunerea unui eseu motivațional care 

trebuie sa cuprindă obligatoriu următoarele capitole: 

1. Descriere experienței  anterioare; 

2. Descrierea experienței stagiului de practica; 

3. Evoluția firmei prin contribuția proprie; 

 

Punctajul stabilit pentru concursul 1: 

1. Descriere experiența anterioara  - 30 puncte; 

2. Descrierea experienței stagiului de practica - 30 puncte; 

3. Evoluția firmei prin contribuția proprie – 40 puncte; 

 

Pentru a putea beneficia de premiu studentul trebuie sa realizeze un punctaj de 

minim 70 de puncte. 

 

Condițiile de eligibilitate a premiului pentru concursul 1: 

- Sa fie înscris in grupul țintă al proiectului; 

- Sa finalizeze stagiul de practica; 
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- Sa depună eseul motivațional in perioada de organizare al concursului; 

- Sa solicite acordarea premiului; 

 

Conținutul dosarului pentru concursul 1: 

1. Formular de grup țintă; 

2. Atestat sau adeverința din care sa rezulte ca a efectuat stagiul de practica; 

3. Copie carte identitate; 

4. Copie extras cont, doar Banca Raiffeisen sau Banca Transilvania; 

5. Declarație de acceptare a premiului; 

 

Premiul pentru concursul 1 se acorda o singură dată pentru maxim 241 de studenți în 

valoare de 299 lei. 

 

Pentru alte detalii vă rugăm consultați Regulamentul de acordare a premiilor 

pentru studenții participanți la concursurile organizate in cadrul Aactivității a.4.4, din 

cadrul proiectului PRACSIS - Parteneriat responsabil si activ pentru calitate-studenti 

integrați prin stagii, POCU/626/6/13/132332, precum și anexele acestuia. 

 

Proiect cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
 

Date de contact: 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului  
"Regele Mihai I al României" din Timișoara 

Persoana de contact: Manager proiect: Prof. univ. dr. Sorin Stanciu 

Adresa: Calea Aradului, nr. 119, Timișoara 

E-mail: sorinmstanciu@yahoo.com, telefon: 0256/277070, fax: 0256/200296 

 


