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CALENDARUL CONCURSULUI CU PREMII – ediția 2015  

la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică în cadrul proiectului cu titlul: 
 

„Programe complementare pentru fundamentarea unei decizii în alegerea rutei profesionale  de 
Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Fizică, Biologie și Geologie (Pro Practica CFB)”, 

contract POSDRU/161/2.1/G/137240 

 

I. Introducere 

Proiectul mai sus mentionat prevede acordarea de premii studenților înscriși în grupul țintă al proiectului 

și care au participat la activitățile de consiliere și orientare profesională și la stagiile de pregătire practică 

derulate în cadrul proiectului. Cuantumul premiului este de 1000 lei brut1. 

II. Premierea 

Ca urmare a participării la primul stagiu de pregătire practică finanţat în cadrul proiectului, sunteţi 

invitaţi să participaţi la concursul cu premii. Premiile se vor acorda după criteriile prevăzute în 

Regulamentul de premiere care poate fi accesat pe site-ul proiectului: 

(http://granturi.ubbcluj.ro/propractica/studenti.htm).  

Repartizarea premiilor la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, pe cele patru locații de practică este 

prezentată în Tabelul 1. 

Tabel 1. 

Stagiu de practică 
2014-2015 

Locația de practică 

Azomureş 
Târgu-Mureş 

Cesiro 
Sighişoara 

Supremia Grup 
Alba-Iulia 

INCDTIM 
Cluj-Napoca 

Număr studenți 
participanți la 

practică 
12 12 10 21 

Număr de premii pe 
locație 

7 7 6 12 

Total premii 32 

                                                           
1
 Se va aplica legislația în domeniu – impozit de 16% 
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III. Criterii de premiere 

1. Fiecare student care a derulat stagiul de practică în cadrul proiectului „Programe 
complementare pentru fundamentarea unei decizii în alegerea rutei profesionale  de 
Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Fizică, Biologie și Geologie (Pro Practica CFB)” are 
dreptul să participe la competiţia/concursul cu premii, prin depunerea unei cereri (Anexa 1 la 
Regulamentul de premiere).  

2. Condiții de participare/eligibilitate: 

a. prezența la toate activitățile desfășurate pe parcursul stagiului de practică; 
b. depunerea unui proiect pe o temă dată; 
c. copie după B.I. / C.I.; 
d. extras de cont (băncile agreate sunt: Banca Transilvania, BRD, BCR, CEC Bank, BancPost, 

Raiffeisen Bank, Alpha Bank); studentul trebuie să fie obligatoriu titularul contului; 
pentru indicarea contului se acceptă doar actele oficiale emise de bancă. 

3. Criterii de premiere: 

a. proiectul de practică (întocmit şi prezentat de studentul practicant, cu pondere de 80%) 
b. nota obținută de student la finalul stagiului de practică (din fișa de evaluare a 

studentului de către profesorul responsabil de practică, cu pondere de 20%) 
c. criteriu de departajare: numărul de credite obţinute de student în anul de studiu 

anterior desfăşurării concursului de premiere 

 
IV. Calendarul de evaluare şi premiere  

Înscrierea și evaluarea studentilor în vederea premierii se va face după următorul program: 

5-9 Octombrie 2015 Depunerea dosarelor 

12-15 Octombrie 2015 Prezentarea și evaluarea proiectelor 

16 Octombrie 2015 Afișarea rezultatelor finale 
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V. Comisia de evaluare 

Evaluarea studenţilor participanţi la concursul de premiere se face de către comisii constituite din 2-4 
membri. La Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică vor exista patru comisii, câte una pentru fiecare 
dintre cele trei locații în care studenții au desfășurat practica.  

 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la echipa de implementare a proiectului la nivel de facultate. 
 
 
 

Data,                                                                                                            Intocmit,  
  10.09.2015                                                                     Expert practică,  

 
                                                                                                  Conf. dr. ing. Sanda Andrada Măicăneanu 
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