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UNIUNEA EUROPEANĂ 

N 

PREAMBUL 

Instrumente Structurale 
2014-2020 

În cadrul contractului de finanţare nr.12300/23.1 0.2020, POCU/626/6/13/132332 

PRACSIS-Parteneriat responsabil si activ pentru calitate-studenti integrati prin stagii (cod 

SMIS 132332) activitatea 4.4., cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Capital Uman 2014-2020, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara 

a Banatului Regele Mihai 1 al Romaniei din Timisoara asigură derularea a doua concursuri 

pentru un număr de minim 241 studenţi din care minim 25 din mediul rural, in cadrul procesului 

de consiliera si orientare profesionala ce se va desfăşura intre lunile decembrie 2020 şi 

octombrie 2022, cu respectarea principiului nediscriminarii si al egalitatii de şanse, asigurând 

accesul egal la serviciile furnizate. 

Proiectul este implementat de către Liderul de proiect: Universitatea de Ştiinţe Agricole 

şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai 1 al României" din Timişoara şi partenerul 

S. C. Profi Rom Food SRL. 

Concursurile sunt următoarele: 

Concursul1 -Eseu motivational 

Concursul2- Eseu prima zi de muncă 

Pentru premiile acordate, vor fi respectate prevederile codului fiscal art. 42 in privinţa 

impozitării in înţelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile: respectiv 

lit. a) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din 

bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele 

locale şi din alte fonduri publice, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, 

cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă etc. si respectiv lit. s) 

veniturile reprezentand avantaje in bani si/sau natura primite de persoanele cu handicap etc~ 
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Premiile pentru concursuri se acordă o singură dată, cu respectarea condiţiilor prevazuta in 

Regulamentul de acordare a premiilor. 

CAPITOLUL 1 : PROCEDURA DESFASURARE CONCURS 

Concursul1- Eseu motivational constă in depunerea unui eseu motivational care trebuie 

sa cuprinda obligatoriu urmatoarele: 

1 . Descriere experienta anterioara; 

2. Descrierea experientei stagiului de practica; 

3. Evolutia firmei prin contributia proprie; 

Punctajul stabilit pentru,..,. 

1. Descriere experienta anterioara - 30 puncte; 

2. Descrierea experientei stagiului de practica- 30 puncte; 

3. Evolutia firmei prin contributia proprie - 40 puncte; 

Pentru a putea beneficia de premiu studentul trebuie sa realizeze un punctaj de minim 70 de 

puncte. 

Conditiile de eligibilitate a premiului pentru concursul 1: 

- Sa fie inscris in grupul tinta al proiectului; 

- Sa finalizeze stagiul de practica; 

- Sa depuna eseul motivational in perioada de organizare al concursului; 

- Sa solicite acordarea premiului; 

Continutul dosarului pentru concursul 1: 

1 . Formular de gup tinta; 

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

3. Copie carte identitate; 

4. Copie extras cont; 

5. Declaratie de acceptare a premiului; 

Premiul pentru concursul1 se acorda o singura data pentru maxim 241 de studenti in valoare 

de 299 lei. 
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De primirea documentelor, indosarierea acestora şi inregistrarea dosarului va fi responsabil 

Supervizorul de practica care a monitorizat stagiul de practica a studentului. 

Concursul 2- Eseu.Prima zi_.de munca constă in depunerea unui eseu care trebuie sa 

cuprinda obligatoriu urmatoarele: 

1. Obiectivele stabilite pentru prima zi de munca; 

2. Alegerea unui mentor/tutor la locul de muncă; 

3. Descrierea activitatilor desfasurata; 

4. Principalele rezultate obtinute; 

5. Concluziile primei zile de munca; 

Punctajul stabilit pentru concursul2: 

1. Obiectivele stabilite pentru prima zi de munca- 20 puncte; 

2. Alegerea unui mentor/tutor la locul de muncă- 20 puncte; 

3. Descrierea activitatilor desfasurata- 20 puncte; 

4. Principalele rezultate obtinute- 20 puncte; 

5. Concluziile primei zile de munca - 20 puncte; 

Pentru a putea beneficia de premiu studentul trebuie sa realizeze un punctaj de minim 70 de 

puncte. 

Conditiile de eligibilitate a premiului pentru concursul2: 

- Sa fie inscris in grupul tinta al proiectului; 

- Sa flnalizeze stagiul de practica; 

- Sa depuna Eseul prima zi de munca in perioada de organizare al concursului; 

- Sa solicite acordarea premiului; 

- Sa fie angajat dupa intrarea in operatiune sau dupa prima activitate in cadrul 

proiectului; 

Continutul dosarului pentru concursul2: 

1 . Formular de gup tinta; 

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

3. Copie carte identitate; 

4. Copie extras cont; 
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6. Dovada angajarii care consta in adeverinta eliberata de angajator din care sa reiese ca 

este salariat/extras REVISAL conform cu originalul; 

Premiul pentru concursul 2 se acorda o singura data pentru maxim 95 de studenti in valoare 

de 1.000 lei. 

Daca sunt mai mult de 95 de participanti inscrisi la concurs premiul va fi acordat doar pentru 

primii 95 de participanti inscrisi la concurs in ordine cronologica si care indeplinesc punctajul 

stabilit pentru Concursul 2. 

De primirea documentelor, îndosarierea acestora şi înregistrarea dosarului va fi responsabil 

Supervizorul de practica care a monitorizat stagiul de practica a studentului. 

CAPITOLUL 11: SELECTIA PERSOANELOR PENTRU ACORDAREA PREMIILOR 
' 

Procesul de selecţie se va desfăşura în 3 etape: 

Etapa 1 - Numirea Comisiei de acordare a premiilor (formată din 3 membrii care 

coordoneaza derularea concursurilor, prin Decizia de numire (Anexa 3 la prezentul 

Regulament), 

Etapa 2 -Verificarea eligibilităţii dosarelor, de către Comisia de acordare a premiilor şi 

elaborarea Procesului Verbal aferent întâlnirii membrilor Comisiei, 

Etapa 3 - Emiterea, de către Comisia de acordare a premiilor, a Deciziilor de acordare 

a premiilor în ordinea de înregistrare a dosarelor eligibile; 

CAPITOLUL III: INFORMARE 

- Listele cu persoanele cărora li se acordă premiile vor fi postate pentru fiecare concurs, pe 

site-ul oficial al universitatii şi de asemenea, vor fi aduse la cunoştinţă participanţilor la 

concurs, în ziua organizarii concursurilor, condiţionat de castigarea acestora. 

CAPITOLUL IV: PREVEDERI FINALE 
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Premiile vor fi plătite in contul fiecarui student premiat, de către Universitatea de Stiinte 

Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Regele Mihai 1 al Romaniei din Timisoara, din 

cadrul proiectului cu titlul: "PracSIS-Parteneriat responsabil si activ pentru calitate-studenti 

integrati prin stagii" contract POCU/626/6/13/132332. 

Prezentul regulament se aplică în cadrul proiectului POCU/626/6/13/132332 începând cu data 

de 01 martie 2021. 

Intocmit, 

Responsabil resurse umane 

Jivulescu Liliana 
" " 

Responsabil achiziţii 

Balaj Alina 
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Aprobat, 

Manager proiect, 

Prof.Dr. Stanciu Sorin Mihai 

de acordare a premiilor pentru studentii participanti la concurs 

Subsemnatul ........................... (~ Nume) ........................... (~ Prenume) identificat 

cu Cartea de Identitate/ Buletin de Identitate Seria ..... , Nr ................ , eliberat de 

.............................. , la data de ............... , CNP: ........................................ . 

domiciliat 1 cu resedinta in ............... inscris la concursul de 

..................................................................... -...... . 
solicit acordarea premiului pentru participarea la 
• • e • e •. III ••• III • e e ••• e • e • e e e •••• e • e III e III III e 

Indeplinesc conditiile de eligibilitate la Concurs 1 -Eseu motivational: 
- Sunt inscris in grupul tinta al proiectului; 
- Am finalizat stagiul de practică; 

concursul 

- Am depus eseul motivational in perioada de organizare a concursului; 

Prezenta cerere a fost completata in prezenta supervizorului de practică care a 
monitorizat stagiul de practică si am luat la cunostiinţă prevederile regulamentului 
nr ......................................... cu privire la acordarea premiilor. 

Imi asum si garantez pentru exactitatea si corectitudinea tuturor datelor 
mentionata mai sus in prezentul formular, cunoscand ca falsul in declaraţii este 
pedepsit in conformitate cuArt. 326 din Codul Penal. 

Data: 
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Aneaxa2 

Cerere 

Instrumente Structurale 
2014-2020 

Aprobat, 

Manager proiect, 

Prof.Dr. Stanciu Sorin Mihai 

de acordare a premiilor pentru studentii participanti la concurs 

Subsemnatul ........................... (~ Nume) ........................... (~ Prenume) identificat 

cu Cartea de Identitate/ Buletin de Identitate Seria ..... , Nr ................ , eliberat de 

.............................. , Ja data de ............... , CNP: ........................................ . 

domiciliat 1 cu resedinta in ............... inscris la concursul de 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

soli cit acordarea premiului pentru participarea la 
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 • 11 11 11 11 11 11 11 11 11. 11 11 11 III 11 • • It 11 11 11 11 11 11 • 

Indeplinesc conditiile de eligibilitate la Concurs 2- Eseu prima zi de munca: 
- Sunt inscris in grupul tinta al proiectului; 
- Am finalizat stagiul de practică; 

concursul 

- Am depus eseul motivational in perioada de organizare a concursului; 
- Sa fie angajat dupa intrarea in operatiune sau dupa prima activitate in cadrul 

proiectului; 

Prezenta cerere a fost completata in prezenta supervizorului de practică care a 
monitorizat stagiul de practică si am luat la cunostiinţă prevederile regulamentului 
nr ......................................... cu privi re la acordarea premii lor. 

Imi asum si garantez pentru exactitatea si corectitudinea tuturor datelor 
mentionata mai sus in prezentul formular, cunoscand ca falsul in declaraţii este 
pedepsit in conformitate cuArt. 326 din Codul Penal. 

Data: 

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

Intocmit, 
Supervizor Practică 

profi 

Pagină 1 1 



*** * * * * * * *** 
UNIUNEA EUROPEANĂ 
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Avand in vedere: 

DECIZIE 

Instrumente Structurale 
2014-2020 

Contractul de Finantare POCU/626/6/13/132332, cofinantat din Fondul Social 

European, prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, implementat de catre 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Regele Mihai 1 al 

Romaniei din Timisoara. 

Faptul ca D-ul/D-na indeplineste 

criteriile solicitate de regulamentul de acordare a premiilor cu privire la participarea la concurs 

si primirea de premiu in calitate de participant la concursul de 

.................................................................... , si a solicitat acordarea premiului conform cererii 

nr. ____ .....;/ ____ _ 

Comisa de Evaluare a Dosarelor in vederea acordarii de premii pentru concursul de 

....................•..••.••..•..•...••..•••••••••••••••.•••••.•..•....•....... , in urma verificarii si evaluarii dosarului. 

D-ului/D-nei _____________ ____;~ a hotarat emiterea prezentei decizii 

DECIZIE 

DE ACORDARE A PREMIILOR 

PENTR.U CONCURSUL ....................................................... , 

Art.l - Se acorda D-ului/D-nei _________ , posesor(-oare) a CIIBI cu seria 

__ , numarul CNP eliberat de 

____________ __;}la data de ________ premiu in cuantum de: 

______ Lei (RON)- concursul de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Art.2 - Prezenta decizie se va pune in aplicare pe parcursul derularii concursului de 

........................................... , din cadrul "Proiectului PracSIS - Parteneriat responsabil si activ 

pentru calitate -Studenti integrati prin stagii" la data încheierii concursului 

• 
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dar nu mai tarziu de momentul inmanarii acestui document, iar Universitatea de Stiinte Agricole 

si Medicina Veterinara a Banatului Regele Mihai I al Romaniei din Timisoara raspunde de 

aducerea la indeplinire a prezentei decizii. 

Art.3- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Regele Mihai 1 al 

Romaniei din Timisoarava comunica prezenta decizie celor in drept. 

Avizat, 
Responsabil rmanciar, 
Suster Gabriel 

Nr •. __ 
Data ---

Aprobat, 

Manager proiect 

Prorector Prof.dr. Stanciu Sorin 

Proiect cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014·2020 
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Intocmit, 

Luat Ia cunostinta 
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Anexa4 
DECIZIE 

privind constituirea comisiei de evaluare a dosarelor 

.._!>.,. 'i~( * 
··~ . • 'CI •• •J' 

).•\ 

.., ... , 
··1 

Instrumente Structurale 
2014-2020 

IN VEDEREA ACORDARII DE PREMII PENTRU STUDENTII PARTICIPANTI LA 
CONCURSUL DE ............................................... . 

In temeiul: 
Contractului de Finantare POCU/626/6/13/132332, cofinantat din Fondul Social 

European, prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, implementat de catre 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Regele Mihai I al 

Romaniei din Timisoara . 

• 

DECIZIE 

Art.l- Se constituie comisia de evaluare a dosarelor: 
IN VEDEREA ACORDARII DE 

PREMD PENTRU STUDENTII PARTICIPANTI LA CONCURSUL DE 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Art.l - Comisia de evaluare este compusa din urmatorii membri, si anume: 
1. . ................................ - presedinte 
~. . ................................ - m~mbl1ll 
:3. . ................•.....•.....•... -m~mbl1ll 

Art.3 -Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Regele Mihai I al 
Romaniei din Timisoara raspunde de aducerea la indeplinire a prezentei decizii. 
Art.4- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Regele Mihai 1 al 
Romaniei din Timisoara va comunica prezenta decizie celor in drept. 

Nr •. __ 

Data ___ _ 

Aprobat, 
Prof.dr. Stanciu Sorin 

• 
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cu privire la evaluarea dosarelor, in vederea acordarii premillor pentru 
studentii participanti la concursul de .......... . 

1. A vand in vedere: 
Contractul de 

Pagină 1 1 
Finantare POCU/626/6/13/132332, cofinantat din Fondul Social 

European, prin Programul Operational Capital Umane 2014-2020, implementat de catre 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Regele Mihai 1 al 

Romaniei din Timisoara. 

Decizia nr. . ........................................... , privind constituirea Comisiei de evaluare a 

dosarelor, in vederea acordarii premiilor pentru concursul. ......................................................... . 

Regulamentul nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. de acordare a premiilor persoanelor 

participante la concurs în cadrul proiectului: .. PracSIS-Parteneriat responsabil si activ pentru 

calitate- Studenti integrati prin stagii", contract POCU/626/6/13/132332. 

Cererile de acordare a premiilor pentru concursul ................................ cu numerele de 
• • 
1nr~g1strClr~ ............................................................................................... . 

2. In urma evaluarii eligibilitatii dosarelor depuse de catre beneficiarii care au solicitat 
acordarea de premii, 

Comisia de evaluare a dosarelor, in vederea acordarii de premii pentru concursul 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a decis acordarea de premii in cuantum de 

---de lei/beneficiar, urmatorilor beneficiari: 

Nr. Numele si prenumele 
Crt. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
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In conformitate cu Capitolul II din cadrul Regulamentului de acordare a premiilor 
persoanelor participante la concursuri, efectuarea platilor catre beneficiarii premiilor se 
realizeaza in momentul finalizarii concursului, adica la data de .................. . 

In baza prezentului proces verbal se vor emite dispozitii nominale de acordare a 
premiilor pentru fiecare participant. 

COMISIE DE EVALUARE 
...................•....•..•.••• -presedinte 

................................. -membru 

~Il. • ••••••••••••••••• 

Data: ..................... . 
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Intocmit, 
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