
 

 

Proiect cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 6 Educatie si competente 
Obiectiv specific 6.13 Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si nonuniversitar care 
isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare/ 
inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de 
specializare inteligenta conform SNCDI 
Titlul proiectului: Imbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practica de 
calitate 
Beneficiar: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca  
Contract POCU/90/6.13/6.14/109172  
 
 
 

Regulamentul concursului de teme profesionale organizat de către 
Universitatea Babeș-Bolyai  

 
Art. 1. (1) Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca organizează un concurs pe teme profesionale in cadrul 
proiectului POCU/90/6.13/6.14/109172, ”Îmbunătățirea potențialului de absorbție pe piața muncii a studenților prin 
stagii de practica de calitate”. 
 
(2) Concursul se adresează studenților de la Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Științe 
Economice și Gestiunea Afacerilor și Facultatea de Business care au făcut sau fac parte din grupul țintă al 
proiectului; 
 
Art. 2. (1) Scopul Concursului de cunoștințe este de a verifica competențele acumulate de către studenții Facultății 
de Matematică și Informatică, Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor și Facultății de Business pe 
parcursul stagiului de practică desfășurat în cadrul proiectului 
 
(2) Pe baza rezultatelor concursul vor fi premiați studenții din cadrul proiectului Îmbunătățirea potențialului de 

absorbție pe piața muncii a studenților prin stagii de practica de calitate. 

 
Art. 3. (1) Înscrierea candidaților la Concursul de teme profesionale se face prin completarea formularului 
disponibil pe site-ul proiectului http://www.cs.ubbcluj.ro/POCU109172/contest/PreRegister.php. 
(2) Concursul pe teme profesionale va avea loc în data de 19 iunie 2020, iar înscrierea studenților se va face în 
perioada 13 mai 2020 – 10 iunie 2020.  
 
Art.4. (1) Pentru înscrierea la concursul de teme profesionale studenții trebuie să respecte următoarele cerințe:  

a. Să fie înmatriculați la una dintre cele trei facultăți din cadrul Universității Babeș-Bolyai: Facultatea de 
Matematică și Informatică, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor și Facultatea de Business; 

b. Să facă  parte din grupul țintă al proiectului; 
 c. Să nu se fi retras din proiectul Îmbunătățirea potențialului de absorbție pe piața muncii a studenților prin 

stagii de practica de calitate.  
d. Să aibă rezidența în România, dar nu în municipiul București sau județul Ilfov.   

 
Art. 5. (1) Actele necesare înscrierii la concursul de teme profesionale sunt:  

a. Fișă cu contul IBAN eliberat de banca la care studentul are contul deschis; 
b. Carte de Identitate sau permis de ședere; 
c. Carnetul de student vizat la zi; 

(2) Documentele necesare vor fi încărcate în formularul de înscriere disponibil la adresa 
www.cs.ubbcluj.ro/POCU109172/concurs.html. 
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Art. 6. (1) Concursul se va desfășura conform calendarului afișat pe site-ul proiectului. Derularea concursului va 
fi online pe platformele utilizate de către cele 3 facultăți.  

● Facultatea de Business: platforma Microsoft Teams 
● Facultatea de Matematică și Informatică: Microsoft Teams sau Moodle 
● Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor: Moodle  

(2) Durata Concursului este de 60 de minute; 
 
Art. 7. (1) Tematica de concurs va fi anunțată pe site-ul proiectului până la data de 15 mai 2020 și va fi specifică 
fiecărei facultăți.  (2) Pentru studenții Facultății de Business, concursul va consta dintr-un examen de tip grilă 
(partea teoretică) și probleme (partea practică) din disciplinele care formează tematica de practică: finanțe, 
contabilitate, management și marketing.  

(3) Pentru studenții  Facultății de Matematică și Informatică concursul va consta dintr-un examen scris din 
disciplinele Fundamentele Programării, Programare Orientata pe Obiecte, Metode Avansate de Programare si 
Baze de date.  

(4) Pentru studenții Facultății  de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor concursul va consta dintr-un 
examen scris din disciplinele Contabilitate financiară, Finanțele întreprinderii, Managementul producției/serviciilor, 
Baze de date - concepte fundamentale. 
 
Art. 8. Evaluarea probei de concurs se va face de către Comisiile de evaluare.  
 
Art. 9. (1) Rezultatul concursul pe teme profesionale va fi reprezentat de o notă care va avea următoarea structură: 
 a. 30% reprezintă participarea la cele două sesiuni de consiliere în carieră. Fiecare sesiune este notată 
separat cu 15%.  
 b. 70% nota obținută la proba de concurs.    
 
(2) Criteriile de departajare în caz de medii egale sunt următoarele: 

 a. Nota obținută la proba de concurs;  
 b. Media pe semestrul anterior concursului.   

 
Art. 10. (1) Rezultatele la concursul de teme profesionale vor fi afișate pe pagina web a proiectului 
https://www.cs.ubbcluj.ro/POCU109172/ 
(2) Eventualele contestații se pot depune în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor pe email la 
următoarele adrese: dragos.paun@tbs.ubbcluj.ro (pentru studenții Facultății de Business), 
vasile.cardos@econ.ubbcluj.ro (pentru studenții Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor), respectiv 
pocu109172@cs.ubbcluj.ro (pentru studenții Facultății de Matematică și Informatică); 
(3) În urma soluționării contestațiilor, se vor afișa listele finale cu rezultatele obținute în urma Concursului de teme 
profesionale. 
 
Art. 11. (1) Premierea studenților se va face în funcție de notele obținute la concursul de teme profesionale.  
(2) Valoare și numărul premiilor sunt după cum urmează: 

● Premiul I în valoare de 2000 lei (21 de premii); 
● Premiul II în valoare de 1700 lei (41 de premii);  
● Premiul III în valoare de 1400 lei (63 de premii); 
● Mențiune în valoare de 1100 (84 de premii).  

Sumele oferite drept premiu sunt impozabile. Suma menționată anterior reprezintă valoarea brută iar plata 
impozitului se face de către Universitatea Babeș-Bolyai.  
(3) Premiile vor fi împărțite proporțional cu numărul de studenți înscriși în grupul în țintă. Astfel, Facultatea de 
Matematică și Informatică va primi 41,17% din premiile acordate reprezentând 9 Premii I, 17 Premii II, 25 Premii 
III și 34 de Mențiuni iar Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor și Facultatea de Business vor 
primi, fiecare, 29,415% din premiile acordate, reprezentând 6 Premii I, 12 Premii II, 19 Premii III și 25 de Mențiuni. 
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(5) În cazul în care o facultate nu va putea acorda premiile către studenții din grupul țintă, premiile se vor redistribui 
celorlalte facultăți conform cotelor de reprezentare.  
 
Art. 12. Universitatea Babeș-Bolyai promovează egalitatea șanselor. În cazul în care unii studenții au nevoi 
speciale, aceștia sunt rugați să le aducă la cunoștința echipei de implementare folosind emailul: 
dragos.paun@tbs.ubbcluj.ro (pentru studenții facultății de Business), vasile.cardos@econ.ubbcluj.ro (pentru 
studenții facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor), respectiv pocu109172@cs.ubbcluj.ro (pentru 
studenții facultății de Matematică și Informatică); 
 

Aprobat de către echipa de implementare din data de 11.05.2020. 
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