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REGULAMENT DE ORGANIZARE A COMPETIȚIEI 
 în vederea acordării de premii în cadrul Activității 4.1 Creare unui mediu de practică în 

interiorul universității, prin dotarea unui laborator de cercetare interdisciplinară 
inovativă cu aplicații în domeniul medical, pentru studenții din cadrul proiectului în 

concordanță cu necesitatea dezvoltării domeniilor STEM 
desfășurată în cadrul proiectului cu titlul: 

Practică pentru o dezvoltare durabilă 
POCU/626/6/13/130631 

 
 

I. Introducere 
Activitate: 4. Organizarea și derularea de programe de învățare prin experiență practică, 
axate pe dobândirea de competențe profesionale și transversale corelate cu necesitățile 
pieței muncii, activitate de inovare socială 
Subactivitatea 4.1 Creare unui mediu de practică în interiorul universității, prin dotarea unui 
laborator de cercetare interdisciplinară inovativă cu aplicații în domeniul medical, pentru 
studenții din cadrul proiectului, în concordanță cu necesitatea dezvoltării domeniilor STEM 
 

Prezentul regulament stabilește modalitatea de organizare și desfășurare a competiției în 

vederea acordării de premii în cadrul activității A 4.1 pentru îndeplinirea în bune condiții: 

 a obiectivului specific asumat OS4: Dezvoltarea de competențe practice prin crearea 

unui mediu de practică integrat pentru studenții celor 3 facultăți implicate în proiect 

(Facultatea de Biologie si Geologie, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, 

Facultatea de Fizică), prin dotarea unui laborator de cercetări interdisciplinare, în 

cadrul UBB, ca măsură de inovare socială. 

 a rezultatului asumat Rezultatului 4: 1 laborator de practică interdisciplinară de tip 

STEM creat și dotat, 1 conferință de inovare socială organizată, 20 lucrări de inovare 

socială din domeniile de interes ale celor 3 facultăți implicate în proiect, premiate; 

 

Scopul desfășurării competiției profesionale în vederea acordării de premii constă 

în: 

 motivarea studenților să participe la activitățile organizate în cadrul Laboratorului 

STEM pentru dezvoltarea de competențe practice legate de folosirea corectă a 

echipamentelor, interpretarea rezultatelor obținute, selecția probelor, stabilirea 

protocoalelor de analize, în echipe inter- și transdisciplinare, utilizând competențele 

specifice, programelor de pregătire din domeniile de chimie, inginerie chimică, fizică 

și biologie, familiarizarea studenților cu terminologia de bază și cu modul de lucru 

caracteristic angajatorului în domeniu; 
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 motivarea studenților să participe la activitățile organizate în cadrul Laboratorului 

STEM: prezentări realizate de reprezentanții instituțiilor partenere referitoare la 

dezvoltarea competențelor experimentale legate de viitorul loc de muncă al 

absolvenților și la dezvoltarea competențelor inter- și transdisciplinare pentru 

maximizarea șanselor de angajare  

 încurajarea studenților să elaboreze lucrări de inovare socială din domeniile de interes 

ale celor 3 facultăți implicate în proiect;  

 recompensarea studenților care au elaborat cele mai bune lucrări de inovare socială, 

cu premii; 

 recompensarea studenților care s-au implicat activ activitățile organizate în cadrul 

Laboratorului STEM, cu premii. 

 

Cuantumul premiului: 

Proiectul prevede acordarea în cadrul activității A 4.1 a unui număr de 20 de premii în cuantum 

de 2500 lei (impozabili) /premiu. 

 

Repartizarea premiilor pe ani de implementare:  

Nr. 

Crt. 

An de implementare Număr premii Număr studenți 

participanți 

1.  Anul II de implementare 20 30 

 

II. Modalitatea de înscriere a studenților la activitatea A 4.1 
Fiecare student din grupul țintă al proiectului (indiferent dacă a participat la activitățile 

proiectului în anul universitar 2020/2021 sau participă în anul universitar 2021/2022) se poate 

înscrie la activitățile desfășurate în Laboratorul STEM (A 4.1). Nu sunt eligibili studenții care 

finalizează studiile în anul universitar 2021/2022. 

 

În cadrul activități A 4.1 vor fi implicați un număr de 30 de studenți. Selecția studenților pentru 

participarea la activitățile desfășurate în cadrul Laboratorului STEM se va realiza în ordinea 

înscrierii prin completarea de către studenți a unui formular online (pe platforma Microsoft 

Forms) respectându-se astfel principiile nediscriminării. Link-ul de acces al formularului online 

va fi pus la dispoziție pe pagina de web a proiectului. Tot pe pagina web a proiectului se va 
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publica și perioada în care se poate completa formularul online, inclusiv ora la care 

completarea devine disponibilă, respectiv indisponibilă. Se poate decide de către managerul 

de proiect prelungirea perioadei de înscrieri în cazul în care nu s-a ocupat numărul de locuri 

alocat. În cazul în care va exista același moment al înscrierii pentru mai mulți studenți, vor fi 

selectați toți studenții în cauză. Se va stabili un calendar de desfășurare al competiției, care o 

să prevadă termenului de înscriere, termenul de depunere al lucrării, data susținerii 

lucrării/desășurării Conferinței de inovare socială, data publicării listei intermediară cu 

studenții câștigători, perioada de contestații, data publicării listelor finale. Calendarul va fi 

postat pe pagina web a proiectului. 

 

II.1. Modalitatea de înscriere a studenților la competiția cu premii 
Fiecare student din grupul țintă al proiectului care s-a înscris să participe la activitățile 

desfășurate în Laboratorul STEM în conformitate cu punctul II din prezentul Regulament 

(Modalitatea de înscriere a studenților la activitatea A 4.1), care a participat la activitățile 

desfășurate în Laboratorul STEM (A 4.1) (minim 3 prezențe) și la stagiul de practică, este eligibil 

să se înscrie la competiția cu premii, prin depunerea și prezentarea unei lucrări de inovare 

socială din domeniile de interes ale celor 3 facultăți implicate în proiect, conform calendarului 

stabilit. 

 

II.2. Lucrarea de inovare socială 

Lucrarea de inovare socială pentru participarea la competiția cu premii va fi elaborată în limba 

română și se va depune/încărca pe platforma Teams în Assignment-ul special creat în acest 

sens la momentul lansării competiției, conform calendarului stabilit 

Lucrarea de inovare socială trebuie sa aibă minim 5 pagini și să conțină următoarele capitole: 

1. Introducere în tematica proiectului 

a. Motivarea alegerii temei respective 

b. Legătura temei cu specializarea urmată de către student 

c. Evidențierea caracterului practic interdisciplinar corelat cu specificul STEM 

2. Prezentarea generală a subiectului  

3. Importanța/relevanța subiectului  

4. Concluzii și perspective 
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5. Referințe bibliografice 

Susținerea/prezentarea lucrărilor elaborate de către studenți va avea loc în cadrul unei 

Conferințe de inovare socială care se va desfășura față în față. Conferința se va organiza după 

încheierea stagiilor de practică și vor fi eligibili să participe numai studenții care au participat 

la stagiile de practică și la minimul prevăzut de participări la activitățile desfășurate în cadrul 

laboratorului STEM. 

Prezentarea orală a lucrării trebuie făcută în limba română sau în limba engleză. 

Susținerea lucrării în cadrul conferinței se va încadra în maxim 15 minute și va fi urmată de o 

sesiune de întrebări, cu o durată de aproximativ 5 minute. 

 

III. Criterii de evaluare în vederea acordării de premii 
Lucrarea de inovare socială: 

C1. conținutul lucrării: cu o pondere de 40% din nota finală; 

C2. prezentarea lucrării în cadrul conferinței: cu o pondere de 40% din nota finală; 

C3. numărul de prezențe la activitățile desfășurate: cu o pondere de 20 % din nota finală; 

CD1. criteriu de departajare: nota acordată la prezentarea lucrării. 

 

IV. Modalitatea de evaluare în vederea acordării de premii 
1. Evaluarea studenților în vederea premierii se va realiza de către o comisie formată 

din cel puțin 3 membri. 

2. Evaluarea lucrărilor studenților în vederea premierii se va realiza pe baza unei fișe 

de evaluare care va fi completată de către comisia de evaluare. (Anexa 1). 

3. Se vor întocmi liste nominale cu studenții înscriși la competiție în ordinea 

descrescătoare a punctajelor obținute (Anexa 2) și liste nominale cu studenții care 

vor primi premii pentru a se putea efectua plata acestora (Anexa 3). 

4. Lista finală (Anexa 3), din care se va șterge coloana cu numele și prenumele 

studentului și care va conține doar coloana cu numerele matricole, va fi postată pe 

pagina web a proiectului/facultății.  

5. Termenul de depunere a contestațiilor de către studenți este de 24 de ore de la 

publicarea/postarea listelor, iar termenul de soluționare a contestațiilor este de 24 
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de ore de la expirarea termenului de primire a contestațiilor. Obiectul contestației 

poate fi exclusiv nota acordată proiectului scris. 

 

În termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a 

contestațiilor, studenții care se regăsesc pe lista celor care urmează să primească 

premii vor transmite un document emis de bancă (extras de cont) din care să reiasă 

contul IBAN în care urmează să fie virat premiul. Studentul trebuie să fie titularul 

contului.  

 

V. Comisia de evaluare/contestații 
Evaluarea lucrărilor studenților participanți la competiție se va realiza de către comisia de 

evaluare constituită din cel puțin cei 3 membri. Coordonatorii Laboratorului STEM pot fi 

membri în cadrul comisiei de evaluare. Din comisia de evaluare pot face parte și alți 

membri ai echipei de proiect, la decizia managerului de proiect. Comisia de contestații va 

fi formată din cel puțin 3 membri. Pot face parte din Comisia de contestații Coordonatorii 

Laboratorului STEM (care nu au făcut parte din comisia de evaluare), managerul de 

proiect, responsabilii de activități de practică din facultăți și alți membri ai echipei de 

proiect. 

 

Data, 

02.05.2022 
 
Întocmit,         AVIZAT, 
 
Coordonatori Laborator STEM     Manager proiect 
Numele și prenumele: Viorica-Alina Sesărman Prorector Prof. univ. dr. Bálint Markó 

Numele și prenumele: Vasile Chiș 

Numele și prenumele: Ciprian Raț 
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Anexa 1 
 

Fișă de evaluare 
în vederea acordării de premii studenților din grupul țintă în cadrul  

activității A 4.1 
 

 
Numele și prenumele studentului:        
Facultatea         
 
 

Criterii* de evaluare și ponderea acestora în nota finală 
Nota 

acordată* 
Punctaj 
obținut 

C1. Nota acordată conținutului 
lucrării/proiectului 

40 %   

C2. Nota acordată susținerii/prezentării 
lucrării/proiectului în cadrul conferinței 

40 %   

C3. Numărul de prezențe la activitățile 
desfășurate 

20 %   

 
 

100% 
 

Nota finală **  

*se acordă o notă între 1 și 10 corespunzătoare criteriilor de evaluare C1, C2 și C3  
**nota finală reprezintă suma punctajelor obținute pentru fiecare criteriu după aplicarea 
ponderii aferentă acestuia. 
 
 
 

 

A SE COMPLETA ÎN CAZ DE DEPARTAJARE ULTERIOARĂ 

Criteriul de departajare Media Observații 

CD1. Nota acordată la prezentarea lucrării.   

Data, 
 
Coordonator Laborator STEM Coordonator Laborator STEM Coordonator Laborator STEM 
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Anexa 2  
 
 
 

Lista studenților  
evaluați în vederea acordării de premii în cadrul activității A 4.1 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

Numărul matricol Nota obținută Rezultat 
Se acordă 

premiu/Nu se 
acordă premiu 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

Data,    
 

Coordonator Laborator STEM Coordonator Laborator STEM Coordonator Laborator STEM 
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Anexa 3  
 
 
 

Lista studenților  
care primesc premii în cadrul activității A 4.1 

 
 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

Numărul matricol Nota obținută 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 
 
 

Data, 
 
Coordonator Laborator STEM Coordonator Laborator STEM Coordonator Laborator STEM 
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Anexa 4 

AVIZAT, 
MANAGER PROIECT 

Prof.univ.dr. Bálint MARKÓ 

 
 
 

Propunere comisie evaluare/contestații 

în vederea acordării de premii studenților din grupul țintă în cadrul  
activității A 4.1 

 

 
În conformitate cu Regulament de organizare a competiției cu premii în cadrul activității 4.1 

desfășurată în cadrul proiectului cu titlul: Practică pentru o dezvoltare durabilă 

POCU/626/6/13/130631, se propune următoarea componență a comisiei de evaluare, 

respectiv a comisiei de contestații: 

 

I. Comisia de evaluare 

Membru 1: Coordonator Laborator STEM: Sesărman Viorica-Alina 

Membru 2: Coordonator Laborator STEM: Vasile Chiș 

Membru 3: Coordonator Laborator STEM: Ciprian Raț 

 

 

II. Comisia de contestații 

Membru 1: Manager de proiect Prof. univ. dr. Markó Bálint  

Membru 2: Responsabil de practică Conf. Dr. Dana Maniu 

Membru 3: Asistent manager: Maria Teodora Hudrea 

 

 

Data:         Semnătura 

 Coordonator Laborator STEM 

 Numele și prenumele 
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CALENDAR  
competiție cu premii aferentă activităților organizate în Laboratorul STEM (A 4.1) 

Nr.crt. Perioada Acțiuni întreprinse 

1. 07.05.2022 ora10 
-10.05.2022 ora 10 

Înscrierea studenților la activitățile organizate în 
Laborator STEM (30 studenți) 

2. 10.05.2022-
31.07.2022 

Participarea celor 30 de studenți înscriși la activitățile 
organizate în Laboratorul STEM (minim 3 prezențe) 

3. 09.09.2022 Depunerea Lucrărilor de inovare socială de către 
studenții eligibili 

4. 15.09.2022 Desfășurarea Conferinței de inovare socială (prezentarea 
lucrărilor elaborate de către studenți) 

5. 19.09.2022 Publicarea listelor cu rezultatele evaluării Lucrărilor de 
inovare socială 

6. 19.09.2022 ora 12- 
20.09.2022 ora 12 

Depunere contestatii (in 24 ore) 

7. 20.09.2022 ora 12-
21.09.2022 ora 12 

Solutionare contestatii (in 24 ore) 

8. 21.09.2022 ora 12 Liste finale rezultate după contestații 
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