
 

 

Regulament pentru organizarea și derularea competiției 

profesionale  în cadrul proiectului 

 „Simulator de carieră” 

Cod proiect 90/6.13/6.14/108360 
 

Acest regulament stabileşte cadrul general pentru organizarea unei competiții 
profesionale la finalul derulării stagiilor de practică ( anul 2 de implementare) oferite prin 
intermediul proiectului 90/6.13/6.14/108360, „Simulator de carieră”, proiect finanțat 
din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa 
prioritară 6. Educație și Compețente/POCU/90/6.13/6.14 „Stagii de practică elevi și 
studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii”. 

 

Obiectivul general al proiectului este: creșterea gradului de angajabilitate a 130 de 
studenți din regiunile Nord Est și Sud Est prin participarea la programe de invatare la locul 
de munca. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

• OS1: Dezvoltarea parteneriatului social la nivelul instituțiilor de învățământ 
implicate prin încheierea și operaționalizarea de minimum 2 parteneriate pentru 
practica cu angajatori 

• OS2: Dezvoltarea abilităților și a compețentelor transversale, cheie, pentru 130 de 
studenți, în vederea menținerii competitivității pe piața muncii a viitorilor angajați 

• OS3: Dezvoltarea competențelor profesionale specifice pentru 130 de studenți în 
vederea creșterii inserției lor pe piața muncii 

 

Grupul ţintă este format din 130 de studenţi de la ciclul licenţă şi master care urmează 
cursurile universităților Partenere – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași si 
Universitatea Stefan cel Mare din Suceava. 

Prezentul regulament cuprinde următoarele: 

1. Aspecte generale privind organizarea și derularea competiției profesionale 

2. Metodologia de selecție și grila de evaluare a proiectelor 

3. Anunț și calendar competiție 

4. Anexe obligatorii.  



 

 

1. Aspecte generale privind organizarea și derularea competiției profesionale 

1.1. Activitatea 4 / subactivitatea 1: Organizarea unei competiții profesionale 

În cadrul acestei activități se va organiza o competiție între studenții care au fost 
selectați în cadrul grupului țintă și care au parcurs stagiul de practică în cadrul 
proiectului, astfel încât aceștia să fie mai motivați să aplice cunoștințele practice și să 
lucreze în domeniul pentru care se pregătesc.  

Activităţile proiectului contribuie la facilitarea şi dinamizarea tranziţiei de la 
şcoală la cariera profesională pentru grupul ţintă. Stagiile de practică coroborate cu 
activităţile de consiliere și orientare în carieră au contribuit la dezvoltarea de competenţe 
necesare în vederea inserţiei profesionale ulterioare a membrilor grupului ţintă.  

 Organizarea acestei competiții profesionale va provoca studentul să continue 
activitățile de învățare practică și să dezvolte competențe esențiale pentru a obține 
performanțe la un viitor loc de muncă din domeniul financiar-bancar.  

Această competiție se organizează după ce studenții vor fi finalizat stagiile de 
pregătire practică, astfel încat aceștia să aibă șanse egale în cadrul competiției și să pună 
în practică și să dezvolte cunoștințele și competențele dobândite anterior. Acest concurs 
este unul de învățare activă și va aduce la lumina spiritul competițional al studenților 
pentru a dezvolta cel mai inovator proiect, în funcție de specializarea de la care provin.  

Competiția profesională organizată în cadrul proiectului presupune ca studentul să 
se înscrie în concurs cu un proiect dezvoltat în baza uneia dintre temele furnizate de către 
echipa de proiect.  Temele de proiect, adecvate specializării fiecărui student, sunt alese 
astfel încat studentul să iasă din zona confortabilă a reproducerii informației și modelelor 
furnizate pe parcursul studiilor universitare și să vină cu soluții creative pentru domeniul 
ocupațional pe care pregătirea sau aspirațiile lor îl vizează. 

 

1.2. Condițiile minime obligatorii pentru participarea la competiție: 

a. Studentul este eligibil conform metodologiei de selecție a grupului țintă, a 
fost înscris în grupul țintă și îndeplinește aceleași condiții și la momentul 
înscrierii în competiție; 

b. Studentul a urmat cursurile de licență sau master ale Universităților 
partenere: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași sau Universitatea 
Ștefan cel Mare din Suceava pe parcursul anului universitar 2019-2020. 

c. Studentul a finalizat stagiul de practică în cadrul proiectului Simulator de 
carieră; 

d. Studentul deține o adeverință de practică eliberată de Partenerul de 
practică; 



 

 

e. Studentul a primit notă de promovare la evaluarea finală (colocviu) a 
stagiului de practică furnizate de către organizatorul de practică. 

 

1.3. Teme pentru dezvoltarea proiectului înscris în competiție: 

1. Procesul de vanzare a produselor si serviciilor bancare. 

2. Instrumente de plata moderne in mediul bancar. 

3. Creditarea intreprinderilor mici si mijlocii – study case OTP BANK 

4. Sistemul bancar in 2020 

5. Functionalitatea aplicatiilor bancare 

6. Managementul crizelor in sistemul bancar 

7. Perspective de dezvoltare in sistemul bancar 

8. Securitate bancara – rolul securitatii cibernetice. 

9. IMM Invest-relansarea economiei dupa COVID; 

10. Importanta finantarii antreprenorilor, cel mai important segment al 
oricarei economii 

11. Structura distributiei de produse de creditare – Branch vs digital – analiza 
comparativa 

12. Importanta numerarului in banking-ul de astazi 

13. Acordarea de suport clientilor: branch, digital, call center – analiza 
comparativa 

14. Corelaţii între politica valutară, inflaţie şi evoluţia balanţei de plăţi 

15. Creditarea obiectivelor de investiţii, riscul operaţiunilor de creditare pe 
termen mediu şi lung 

16. Studiu privind elaborarea bugetului de trezorerie și optimizarea soldului 
de trezorerie 

17. Studiu privind ratele financiare şi clasificarea (bonitatea) clienţilor unei 
bănci comerciale 

18. Fundamentarea ratei de dobândă în acordarea creditelor clienţilor unei 
bănci comerciale 

19. Acordarea de credite bancare pe baza studiilor de fezabilitate 

 



 

 

1.4. Dosarul de concurs: 

Pentru înscrierea în competiție, se vor completa, se vor obține și se vor transmite 
următoarele documente: 

1. Anexa 1. Formular de înscriere însoțit de Acord de utilizare a datelor cu caracter 
personal (model în Anexa 1 a prezentului regulament) 

2. Anexa 2. Proiect ( model în Anexa 2 a prezentului regulament); 

3. Anexa 3. Adeverință de student care atestă faptul că studentul care se încrie în 
competiție a fost înmatriculat în anul universitar 2019-2020/ sau document 
echivalent (foaie matricolă pentru anul universitar 2019-2020/ fișă cu notele 
obținute în anul universitar 2019-2020 etc.); 

4. Anexa 4. Copie document de identitate aflat în termen de valabilitate care atestă 
cetățenia română și domiciliul/reședința în România; 

5. Anexa 5. Copie Adeverință de practică eliberată de Partenerul de practică; 

6. Anexa 6. Dovada obținerii unei note de promovare la evaluarea finală (colocviu) a 
stagiului de practică, furnizată de către organizatorul de practică (Universitatea 
parteneră); 

7. Anexa 7. CV redactat în limba română. 

 

Important:  

Dosarele incomplete sau care nu respectă formatul indicat în Regulament vor fi 

descalificate / declarate neconforme.  

Vă rugăm să nu modificați formatul indicat în Regulament (eliminare / reașezare în pagină 

a logo-urilor etc).  

 

Modalitate de transmitere a dosarului de concurs: 

Dosarul de concurs se va transmite electronic, prin email la următoarea adresa: 

concurs.pocu@okcenter.ro, menționând în titlul email-ului: DOSAR COMPETIȚIE PROIECT 

SIMULATOR DE CARIERĂ, astfel: 

1. Anexa 1. Formular de înscriere însoțit de Acord de utilizare a datelor cu caracter 
personal - semnat și scanat, format pdf. 

2. Anexa 2. Proiect  - semnat și scanat, format pdf.  
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3. Anexa 3. Adeverință de student care atestă faptul că studentul care se încrie în 
competiție a fost înmatriculat în anul universitar 2019-2020/ sau document 
echivalent (foaie matricolă pentru anul universitar 2019-2020/ fișă cu notele 
obținute în anul universitar 2019-2020 etc.) – scanat, format pdf.  

4. Anexa 4. Copie document de identitate aflat în termen de valabilitate care atestă 
cetățenia română și domiciliul/reședința în România; 

5. Anexa 5. Copie Adeverință de practică eliberată de Partenerul de practică – 
scanat, format pdf. 

6. Anexa 6. Dovada obținerii unei note de promovare la evaluarea finală (colocviu) a 
stagiului de practică, furnizată de către organizatorul de practică ( Universitatea 
parteneră) – scanat, format pdf. 

7. Anexa 7. CV redactat în limba română – format word sau pdf. 

Mențiune: Dosarul de concurs conținând documentele menționate mai sus se va transmite 

în original, dacă studentul este declarat câștigător al unuia dintre cele 13 premii acordate 

în cadrul concursului afaceri selectate, până la data comunicată de către echipa de 

proiect.  

Important:  

După transmiterea dosarului, vă rugăm să ne contactați pe email la 

concurs.pocu@okcenter.ro / tel: 0743638563, în cazul în care nu primiți email de 

confirmare din partea noastră în maxim 24 ore de la transmiterea documentelor. 

Vă rugăm să aveți grijă ca documentele să ajungă până la ora maximă indicată 

(31.07.2020, ora 21:00), motiv pentru care vă recomandăm să transmiteți documentele 

în așa fel încât ele să ajungă la destinatar în termenul indicat. Proiectele care vor ajunge 

pe email după data de 31.07.2020, ora 21:00, nu vor intra în competiție.  

Pe durata perioadei de depunere a dosarelor de concurs, echipa de proiect va asigura 

suport administrativ potențialilor participanți la competiție, răspunzând telefonic sau prin 

email la clarificările de natură tehnică/ procedurală/ administrativă privind modalitatea 

de înscriere în concurs. Pentru informații în acest sens, puteți contacta echipa de proiect 

la telefon: 0743638563, email: concurs.pocu@okcenter.ro. 
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1.5. Componență Juriu 

Proiectele încrise în competiție vor fi supuse evaluării unui juriu, care va include, 

obligatoriu, minim 3 membrii din reprezentanți ai Partenerului 2 OTP Bank (2 

reprezentanți) și Partenerilor Universitari (1 reprezentant). Juriul va evalua proiectul 

înscris, evaluarea adiministrativă va fi realizată de către expertul grup țintă și stagii de 

practică). 

Echipa de proiect se va asigura că se vor respecta principiile de imparțialitate, și 

confidențialitate în procesul de alegere a juriului, precum și pe durata activității acestuia. 

 

1.6. Transparență, nondiscriminare, egalitate de șanse 

Echipa de proiect, în calitatea sa de organizator al acestei competiții profesionale, va 

asigura transparența privind modalitatea de derulare a concursului, precum și privind 

etapele, criteriile de selecție a proiectelor înscrise în competiție pentru acodarea de 

premii și rezultatele selecției. 

Echipa de proiect, în calitatea sa de organizator al acestei competiții profesionale, va 

garanta protecția datelor celor care se înscriu în concurs și confidențialitatea 

informațiilor.  

Echipa de proiect, în calitatea sa de organizator al acestei competiții profesionale, va 

garanta nondiscriminarea și egalitatea de șanse pentru toți participanții în cadrul 

competiției.  

IMPORTANT:  

!!! Calendarul competiției, documentele solicitate pentru dosarul de concurs, modalitatea 

de transmitere a dosarului de concurs, date de contact pentru eventuale clarificări de 

natură tehnică / procedurală / administrativă, modalitatea de publicare a rezultatelor = 

se regăsesc menționate, de asemenea, la pct.  3. Anunț și calendar concurs, din 

prezentul regulament.  



 

 

2. Metodologia de selecție și grila de evaluare a proiectelor 

În baza regulamentului competiției, juriul va acorda punctaje studenților participanti în 
vederea selectării celor mai inovatoare proiecte, vizând în acelați timp o cât mai eficientă 
punere în practică a principalelor cunoștinte și competențe necesare de la un viitor 
angajat în domeniul financiar-bancar. 

IMPORTANT:  

În cadrul competiției vor fi acordate 13 premii cu o valoare de 1000 de lei/premiu 

pentru cele mai bune 13 proiecte (proiectele premiate for fi alese descrescător în baza 

punctajului obținut). Aceste premii se achită din bugetul proiectului de către Partenerul 2 

– OTP BANK, în calitatea sa de partener de practică. Fiecare premiu se acordă o singură 

dată, nu poate fi divizat între două sau mai multe persoane și nici nu se poate acorda în 

tranșe. 

 

Metodologia de selecție a proiectelor: 

 este parte integrantă a regulamentului competiției; 

 cuprinde două faze: FAZA A evaluarea condițiilor de eligibilitate/ condițiilor 
minime obligatorii pentru participarea în concurs (anexele 2-5) ; FAZA B  
evaluarea proiectului înscris în concurs; 

 prezintă criterii de evaluare aferente fiecărei etape; 

 punctajul minim pentru selecția proiectelor depuse de către studenții 
declarați eligibili: min. 60 de puncte; proiectelor vor fi premiate în ordinea 
descrescătoare a punctajului obținut; 

 

2.1. FAZA A - evaluarea condițiilor de eligibilitate – condițiile minime obligatorii 

pentru participarea la competiție:  

- este o etapă eliminatorie; 
- dosarele trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile minime obligatorii pentru 

participarea la competiție menționate în acest regulament; 
- se va verifica cu „da” / „nu”;  
- doar dosarele care obțin „da” la toate elementele din grila de evaluare, vor fi 

declarate eligibile; 
- dosarele vor fi declarate eligibile / neeligibile; 
- doar dosarele eligibile vor trece în FAZA B (se va întocmi o grilă de evaluare FAZA A 

– Anexa 5 la prezentul regulament, care va specifica dosarele eligibile); 
- nu se solicită clarificări / completări ale dosarelor; 



 

 

- rezultatul este transmis pe email studenților înscriși în competiție și publicat pe 
site-ul https://www.okcenter.ro/simulator-de-cariera/, până la data de 28 august 
2020. 
 

CRITERII MINIME OBLIGATORII pentru înscrierea în competiție prevăzute în GRILA DE 

ELIGIBILITATE – FAZA A: 

Criteriu Se verifică prin: DA / NU 

a. Studentul este eligibil conform 

metodologiei de selecție a grupului țintă, 

a fost înscris în grupul țintă și 

îndeplinește aceleași condiții și la 

momentul înscrierii în competiție; 

Anexa 1 Formular înscriere însoțit de 

Acord de utilizare a datelor cu 

caracter personal 

Anexa 4. Copie document de 

identitate aflat în termen de 

valabilitate care atestă cetățenia 

română și domiciliul/reședința în 

România 

 

b. Studentul a urmat cursurile de 

licență sau master ale Universităților 

partenere: Universitatea Alexandru Ioan 

Cuza din Iași și Universitatea Ștefan cel 

Mare din Suceava pe parcursul anului 

universitar 2019-2020. 

Anexa 3 Adeverință de student care 

atestă faptul că studentul care se 

încrie în competiție a fost 

înmatriculat în anul universitar 2019-

2020/ sau document echivalent (foaie 

matricolă pentru anul universitar 

2019-2020/ fișă cu notele obținute în 

anul universitar 2019-2020 etc.) 

 

c. Studentul a finalizat stagiul de 

practică în cadrul proiectului Simulator 

de carieră;  

Anexa 5. Copie Adeverință de 

practică eliberată de Partenerul de 

practică  

 

d. Studentul deține o adeverință de 

practică eliberată de Partenerul de 

practică; 

Anexa 5. Copie Adeverință de 

practică eliberată de Partenerul de 

practică 
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Criteriu Se verifică prin: DA / NU 

e. Studentul a primit notă de 

promovare la evaluarea finală (colocviu) 

a stagiului de practică furnizate de către 

organizatorul de practică. 

Anexa 6. Dovada obținerii unei note 

de promovare la evaluarea finală 

(colocviu) a stagiului de practică, 

furnizată de către organizatorul de 

practică (Universitatea parteneră); 

 

Existența tuturor documentelor de 

concurs solicitate 

Dosar concurs: 

Anexa 1. Formular de înscriere  

Anexa 2. Proiect  

Anexa 3. Adeverință de student care 

atestă faptul că studentul care se 

încrie în competiție a fost 

înmatriculat în anul universitar 2019-

2020/ sau document echivalent (foaie 

matricolă pentru anul universitar 

2019-2020/ fișă cu notele obținute în 

anul universitar 2019-2020 etc.); 

Anexa 4. Copie document de 

identitate aflat în termen de 

valabilitate care atestă cetățenia 

română și domiciliul/reședința în 

România; 

Anexa 5. Copie Adeverință de 

practică eliberată de Partenerul de 

practică; 

Anexa 6. Dovada obținerii unei note 

de promovare la evaluarea finală 

(colocviu) a stagiului de practică, 

 



 

 

Criteriu Se verifică prin: DA / NU 

furnizată de către organizatorul de 

practică (Universitatea parteneră); 

Anexa 7. CV redactat în limba 

română. 

Respectarea formatului documentelor de 

concurs 
Cf Anexe Regulament competiție  

Transmiterea în termen a documentelor 

de concurs 

Cf Anunț competiție și Regulament 

competiție 
 

 

2.2. FAZA B – evaluarea proiectelor: 

- Evaluarea se va realiza pe bază de punctaj;  
- Proiectul ( Anexa 2) va fi punctat de la 0 – 100 pct.;  
- Proiectul depus va avea în mod obligatoriu o tematică diferită de tematica 

abordată în caietul de practică realizat în cadrul stagiului de practică pe care 
studentul l-a urmat prin proiectul Simulator de carieră; 

- Juriul poate solicita clarificări / completări privind proiectele depuse; răspunsul 
aplicantului în max. 2 zile de la data transmiterii solicitării de clarificări. 

- Delimitarea/departajarea între candidații cu același punctaj obținut pentru 
proiectul înscris în concurs se va face în baza organizării unui eveniment online de 
prezentare a proiectului în fața juriului cu o limita de timp de 15 minute, astfel:  
 
 

Criteriu de departajare Punctaj 

Abilități de prezentare: postură, gestică, voce, încadrarea în timp etc. (0-5 p) 5,00 

Calitatea prezentării: claritate, structură coerentă (început, secțiune mediană, final, fir 
logic), vocabular corespunzător (0-5 p) 5,00 

Punctajul obținut pentru criteriile de departajare va fi folosit doar pentru stabilirea 

ierarhiei in acordarea premiilor, nefiind cumulat cu punctajul obținut în cadrul grilei de 

evaluare faza B. 

 
 



 

 

GRILA DE EVALUARE – FAZA B: 

Criteriu 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
acordat 

(între 0 și 
punctajul 
maxim) 

Proiectul respectă formatul indicat in Regulament 5  

Concordanța temei de proiect cu specializarea de la care provine 
studentul 

10  

Concordanța temei de proiect cu tematica de practică abordată de 
student pe parcursul stagiului de practică 

10  

Tema de proiect este diferită de tema caietului de practică 5  

Motivarea alegerii temei de proiect 15  

Proiectul prezintă elemente inovative concrete pentru sectorul financiar-
bancar ( proiectul prevede măsuri care vor promova concret consolidarea 
cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării, plan de 
implementare a masurilor si beneficii) 

15  

Proiectul prezintă aplicabilitate pentru activitatea de zi cu zi desfășurată 
de un angajat din sectoru financiar-bancar ( sunt prevăzute activități 
concrete / măsuri care vizează utilizarea şi calitatea TIC / soluții TIC în 
procesul de lucru din domeniul financiar-bancar) 

15  

Tema de proiect pune în valoare cunoștintele/ abilitățile asimilate pe 
parcursul stagiului de practică 

15  

Secțiunea Concluzii evidențiază valoarea adăugată a proiectului și a 
temei alese pentru o viitoare carieră în domeniul financiar-bancar 

10  

TOTAL 100   

 

2.3. Selecție și publicare rezultate 

În cadrul procesului de evaluare a proiectelor înscrise în competiție, se va 
completa o Grilă de evaluare FAZA B (Anexa 6) pentru fiecare proiect depus și se va 
realiza un centralizator cu rezultatele finale ale procesului de evaluare a proiectelor 
depuse de către studenții admiși în FAZA A. 

Acest regulament și grila de evaluare au fost publicate pe website-ul Proiectului: 
https://www.okcenter.ro/simulator-de-cariera/  

 Rezultatele vor fi comunicate pe email către candidați / publicate pe site-ul 
https://www.okcenter.ro/simulator-de-cariera/.  
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Candidații pot contesta o singură dată rezultatul evaluării proiectelor înscrise în 
competiție. Contestația se va transmite în termen de maxim 5 zile de la primirea 
rezultatelor, dar nu mai tarziu de 4 septembrie 2020, până la ora 16:00. 

Contestație se va transmite pe email, la adresa claudia.tufisi@gmail.com și va menționa în 
titlu: CONTESTAȚIE REZULTAT EVALUARE COMPETITIE PROFESIONALA, precizând ce criterii 
/punctaje sunt contestate. 

Rezultatele finale (după rezolvarea contestațiilor) se vor comunica cel mai târziu pe data 
de 11.09.2020, pe site-ul proiectului https://www.okcenter.ro/simulator-de-cariera/ și pe 
email către candidați. 
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2.4. Acordare premii 

 

În cadrul competiției vor fi acordate 13 premii cu o valoare de 1000 de lei/premiu. Aceste 
premii se achită din bugetul proiectului de către Partenerul 2 – OTP BANK, în calitatea sa 
de partener de practică.  

Fiecare premiu se acordă o singură dată, nu poate fi divizat între două sau mai multe 
persoane și nici nu se poate acorda în tranșe.Plata premiilor către membrii grupului ţintă 
ale căror proiecte au fost declarate câștigătoare se va efectua prin virament bancar în 
conturile comunicate de către studenți.  

Plata premiilor se va efectua până la data de 18 septembrie 2020 în baza unui stat 
de premii (Anexa 4 la prezentul regulament) care va avea anexate următoarele: 

1. copie după actul de identitate 

2. Extrasul de cont cu datele de identificare a contului bancar şi a băncii în care să 
se vireze premiul pentru fiecare persoană. 

Managerul de proiect va atesta îndeplinirea condițiilor necesare cu privire la acordarea 
premiilor și va transmite o decizie în vederea efecturării plății către Partenerul 2 – OTP 
BANK. 

Centralizarea datelor se va face in conformitate Tabelul prevăzut în Anexa 3 la prezentul 
Regulament, însoţit de toate documente justificative menționate mai sus, în ordinea 
menţionării persoanelor în acel tabel. 

 



 

 

3. Anunț și calendar competiție 

 

ANUNȚ LANSARE COMPETIȚIE PROFESIONALĂ 

Fundația Dreptul la Educație în parteneriat Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, 
Universitatea Stefan cel Mare Suceava si OTP Bank Romania SA anunță lansarea 
competiției profesionale (concurs de proiecte) din cadrul proiectului „Simulator de 
carieră”  Cod SMIS: 108360. 

 

Competiția se adresează studenților care au fost selectați în grupul țintă și care au 
finalizat stagiile de practică derulate în cadrul proiectului. Totodată, studenții interesați 
vor dovedi îndeplinirea condițiilor minime solicitate pentru înscrierea în competiție, 
respectând Regulamentul anexat. 

 

Termen limită de transmitere a dosarului de concurs: 31.07.2020 (ora 21:00). 

 

Dosarul de concurs va cuprinde minim: 

1. Anexa 1. Formular de înscriere însoțit de Acord de utilizare a datelor cu caracter 
personal. 

2. Anexa 2. Proiect.  

3. Anexa 3. Adeverință de student care atestă faptul că studentul care se încrie în 
competiție a fost înmatriculat în anul universitar 2019-2020/ sau document 
echivalent (foaie matricolă pentru anul universitar 2019-2020/ fișă cu notele 
obținute în anul universitar 2019-2020 etc.).  

4. Anexa 4. Copie document de identitate aflat în termen de valabilitate care atestă 
cetățenia română și domiciliul/reședința în România; 

5. Anexa 5. Copie Adeverință de practică eliberată de Partenerul de practică. 

6. Anexa 6. Dovada obținerii unei note de promovare la evaluarea finală (colocviu) a 
stagiului de practică, furnizată de către organizatorul de practică ( Universitatea 
parteneră).  

7. Anexa 7. CV redactat în limba română. 

 

Dosarul de concurs se va transmite electronic, prin email la următoarea adresa: 
concurs.pocu@okcenter.ro, menționând în titlul email-ului: DOSAR COMPETIȚIE PROIECT 
SIMULATOR DE CARIERĂ, astfel: 

1. Anexa 1. Formular de înscriere însoțit de Acord de utilizare a datelor cu caracter 
personal - semnat și scanat, format pdf. 

mailto:concurs.pocu@okcenter.ro


 

 

2. Anexa 2. Proiect  - semnat și scanat, format pdf.  

3. Anexa 3. Adeverință de student care atestă faptul că studentul care se încrie în 
competiție a fost înmatriculat în anul universitar 2019-2020/ sau document 
echivalent (foaie matricolă pentru anul universitar 2019-2020/ fișă cu notele 
obținute în anul universitar 2019-2020 etc.) – scanat, format pdf.  

4. Anexa 4. Copie document de identitate aflat în termen de valabilitate care atestă 
cetățenia română și domiciliul/reședința în România; 

5. Anexa 5. Copie Adeverință de practică eliberată de Partenerul de practică – 
scanat, format pdf. 

6. Anexa 6. Dovada obținerii unei note de promovare la evaluarea finală (colocviu) a 
stagiului de practică, furnizată de către organizatorul de practică ( Universitatea 
parteneră) – scanat, format pdf. 

7. Anexa 7. CV redactat în limba română – format word sau pdf. 

 

Mențiune: Dosarul de concurs conținând documentele menționate mai sus se va transmite 
în original, dacă studentul este declarat câștigător al unuia dintre cele 13 premii acordate 
în cadrul concursului afaceri selectate, până la data comunicată de către echipa de 
proiect.  

Important:  

După transmiterea dosarului, vă rugăm să ne contactați pe email la 
concurs.pocu@okcenter.ro / tel: 0743638563, în cazul în care nu primiți email de 
confirmare din partea noastră în maxim 24 ore de la transmiterea documentelor. 

Vă rugăm să aveți grijă ca documentele să ajungă până la ora maximă indicată 
(31.07.2020, ora 21:00), motiv pentru care vă recomandăm să transmiteți documentele 
în așa fel încât ele să ajungă la destinatar în termenul indicat. Proiectele care vor ajunge 
pe email după data de 31.07.2020, ora 21:00, nu vor intra în competiție.  

Pe durata perioadei de depunere a dosarelor de concurs, echipa de proiect va asigura 
suport administrativ potențialilor participanți la competiție, răspunzând telefonic sau prin 
email la clarificările de natură tehnică/ procedurală/ administrativă privind modalitatea 
de înscriere în concurs. Pentru informații în acest sens, puteți contacta echipa de proiect 
la telefon: 0743638563, email: concurs.pocu@okcenter.ro. 

 

Selecția proiectelor înscrise în competiție: conform celor prezentate în Grilele de 
evaluare, incluse în Regulamentul competiției. 

 

!!! Vă recomandăm să consultați cu atenție Regulamentul competiției. 
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Calendar competiție: 

DEPUNERE 1-31 iulie 2020, ora 21:00 

Evaluare FAZA A - eligibilitate 03 – 07 august 2020 

Evaluare FAZA B – proiect 10 – 21 august 2020 

Rezultate intermediare 24 – 28 august 2020 

CONTESTAȚII 31 august – 4 septembrie, ora 16:00 

REZULTATE FINALE 7 – 11 septembrie 2020 

ACORDARE PREMII 14 – 18 septembrie 2020 

 

 

 

4. Anexe obligatorii.  

 



 

 

Anexa 1 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE ÎN COMPETIȚIA PROFESIONALĂ 

 

Subsemnatul/a .................................................................................., CNP 

....................................., student/ă a Universității 

....................................................................,Facultatea.............................

..............................................................,Specializarea................................

........................., anul ....................., solicit înscrierea în Competiția profesională 

organizată în cadrul proiectului „Simulator de carieră” cod proiect 90/6.13/6.14/108360, 

cu proiectul cu tema 

............................................................................................................ 

 

Declar pe propria răspundere că:  

• fac parte din grupul țintă al proiectului „Simulator de carieră” cod proiect 

90/6.13/6.14/108360: □  student / □  masterand 

• îndeplinesc aceleasi condiții ca la momentul înscrierii în grupul țintă acestui proiect; 

• am parcurs toate activitățile obligatorii ale proiectului „Simulator de carieră”. 

 

Data: 

Semnătură: 



 

 

ACORD DE UTILIZARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

Subsemnatul / Subsemnata ……………………………………………………………...,  CNP 
………………………..……………., declar că sunt de acord ca datele mele personale transmise prin 
Formularul de înscriere în competiția profesională să poată fi colectate, utilizate și prelucrate în 
scopul derulării proiectului „Simulator de Carieră”, implementat Fundația Dreptul la Educație în 
parteneriat Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Universitatea Stefan cel Mare Suceava si 
OTP Bank Romania SA, proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și Competențe, Contract de finanțare nr. 
POCU/90/6/19, Cod SMIS: 108360. 

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 
27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor și ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu 
modificările și completările ulterioare, scopul prelucrării datelor cu caracter personal furnizate de 
mine este acela de a respecta obligațiile contractuale pe care Fundația Dreptul la Educație le are 
în cadrul Contractului de finanțare nr. POCU/90/6/19, Cod SMIS: 108360, în ceea ce privește 
implementarea proiectului Simulator de Carieră. 

Înțeleg și sunt de acord cu faptul că beneficiez de toate drepturile prevăzute de Regulamentului 
(UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR) și de Legea nr.506/2004 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul 
comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de persoană 
vizată de culegerea de informații cu caracter personal, inclusiv în ceea ce privește dreptul de 
acces, intervenție sau opoziție asupra acestor date. 

Confirm faptul că Fundația Dreptul la Educație m-a informat cu privire la scopul colectării, utilizării 
și prelucrării datelor mele cu caracter personal, inclusiv în ceea ce privește condițiile în care îmi 
pot exercita următoarele drepturi prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul 
general privind protecția datelor - GDPR), direct aplicabil în România: dreptul de a fi informat, 
dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul de a restricționa procesarea, 
dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la obiecții, precum și drepturile legate de luarea de 
decizii de automatizare și de profilare. 

Înțeleg și sunt de acord ca aceste date să fie transmise exclusiv Organismelor finanțatoare și 
instituțiilor în cadrul se va efectua practica, precum și autorităților publice abilitate să verifice și 
să monitorizeze modul de derulare a proiectului „Simulator de carieră”, Cod SMIS: 108360, derulat 
de Fundația Dreptul la Educație în parteneriat Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, 
Universitatea Stefan cel Mare Suceava si OTP Bank Romania SA. 

În aceste condiții, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de mine 
către Fundația pentru Educație în scopul precizat anterior și cu furnizarea lor către organismele 
finanțatoare și instituțiilor în cadrul se va efectua practica, precum și autorităților publice abilitate 
să verifice și să monitorizeze modul de derulare a proiectului „Simulator de carieră”, Cod SMIS: 
108360. 

DATA:         Semnătura:  

 



 

 

Anexa 2 

Condiții de tehnoredactare*: 

- Figurile și tabelele vor fi numerotate și vor avea precizat titlul și sursa. Figurile și tabelele 
trebuie să reprezinte cca. 30% din numărul total de pagini ale proiectului;  

- Trimiterile la sursele bibliografice se inserează în subsolul paginii, ca note de subsol, 
menționându-se numele autorilor, titlul lucrării, editura, localitatea, anul apariției și 
pagina;  

- Bibliografia se poziționează la sfârșitul lucrării, ordonată alfabetic după numele primului 
autor, indiferent de tipul sursei, sub formă de listă numerotată;  

- Proiectul trebuie tehnoredactat cu editorul de text Microsoft Word folosindu-se caractere 
Times New Roman (TNR) de 12 puncte, aliniere la 1,5 rânduri; 

- Marginile paginii trebuie să fie de 2,5 cm – stânga și 2 cm – dreapta, sus, jos; 
- Toate titlurile vor fi centrate și scrise cu majuscule, lăsându-se un rând liber în jurul lor. 
- Se vor folosi caractere Times New Roman aldine (bold) de 12 puncte; 
- Toate subtitlurile vor fi aliniate la stânga și vor fi scrise cu caractere aldine (bold) de 12 

puncte, prima literă majusculă. Lăsați câte un spațiu liber înainte și după subtitlu; 
- Proiectul va trebui să conțină: pagină de titlu, cuprins și bibliografie; 
- Proiectul va conține 10-15 pagini, plus anexe; 
- Proiectul se va realiza individual, listat și îndosariat; 
- Proiectul va fi predat atât în forma printată, cât și în format electronic . 

 
 

* Aceste informații au un caracter pur informativ și au scopul de a ajuta studentul în 
realizarea proiectului necesar pentru participarea la competiția organizată în cadrul 
proiectului . Aceste informații nu vor fi afișate în proiectul inscris în competiție.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
„Simulator de carieră” 

Cod proiect 90/6.13/6.14/108360 
 
 

 

 

TEMA*: _______________________ 

* 

Date de identificare student 
 
Nume și prenume studentului: ________________________ 

Universitatea _______________________ din _______________________ 

Facultatea  ________________________Programul de 

studii________________________  

Nivelul de studii: □  Licenta / □  Masterat,  

Anul de studiu: ____________ 

 

Date de contact:  

Telefon ________________________ 

E-mail ________________________ 

 

 

Data ________________________ 

Semnătura ________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCERE 

Justificarea / Motivarea alegerii temei de proiect. 

 

CUPRINS ( se va detalia tema avand în vedere criteriile din grila de evaluare) 

Spre exemplu: 

Proiectul prezintă elemente inovative concrete pentru sectorul financiar-bancar ( proiectul 
prevede măsuri care vor promova concret consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau 
a inovării). 

Proiectul prezintă aplicabilitate pentru activitatea de zi cu zi desfășurată de un angajat din 
sectoru financiar-bancar ( sunt prevăzute activități concrete / măsuri care vizează utilizarea şi 
calitatea TIC / soluții TIC în procesul de lucru din domeniul financiar-bancar). 

Plan de implementare a masurilor și prezentarea beneficiilor. 

 

CONCLUZII 

Ce cunoștinte/abilități asimilate pe parcursul stagiului de practică au fost 
valorificate/detaliate/prezentate/utilizate în cadrul prezentului proiect? 

 

Se va evidenția valoarea adăugată a proiectului și a temei alese pentru o viitoare carieră 
în domeniul financiar-bancar, legătura între tema dezvoltată în acest proiect și 
cunoștintele/ abilitățile asimilate pe parcursul stagiului de practică, urmărind tematica 
de practică. 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

Anexe ( dacă este cazul) 

 

 
 



 

 

Anexa 3 
 

Se aprobă plata, 
................., 

.........................................
.......... 

Către,  

............................................... 
 

Referitor la: plata subvenţiei către grupul ţintă ....... din cadrul proiectului 

intitulat: „Simulator de Carieră”, Contract nr. 70236/25.09.2018, Cod MySmis 108360, 

proiect cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul Programul Operațional 

Capital Uman. 

În tabelul de mai jos, vă înaintăm datele persoanelor aparţinând membrilor 

grupului ţintă al proiectului Simulator de Carieră” declarați câștigători în cadrul 

competiției profesionale, pentru care vă rugăm ca până la data de ..........................., 

să efectuaţi plata premiilor în cuantum de 1.000,00 lei / persoană. 

Menţionăm că toate persoanele stipulate în tabelul de mai jos au fost selectate de către 

un juriu independent și au îndeplinit toate condițiile prevăzute de regulamentul 

proiectului pentru organizarea competiției profesionale. 

 

Pentru fiecare persoană menţionată în tabelul de mai jos, ataşăm următoarele 

documente, în ordinea menţionării persoanelor în acest tabel, astfel: 

1. Copie după actul de identitate 

2. Extrasul de cont cu datele de identificare a contului bancar şi a băncii în care să 

se vireze subvenţia penrtu fiecare persoană. 

De asemenea, pentru toate persoanele menţionate în tabel, ataşăm şi copia procesului 

verbal de evaluare cu punctajul obţinut în urma evaluării finale din cadrul competiției. 

Intocmit,        Vizat: 

Expert grup țintă și stagii de practică    Manager de proiect,  

          LOREDANA SOCITE 

 



 

 

Anexa 4 
 

STAT DE PREMII 
 
PROIECT: „Simulator de Cariera”, Contract nr. 70236/25.09.2018, Cod MySmis 108360 
 
 
Nr. 
crt. NUME1 Prenume CNP IBAN UNIVERSITATEA NIVEL 

Licență/Master 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
 
Data: ................................................... 
 

Întocmit,       Avizat, 

        Manager de proiect 

 
1 În ordine alfabetică 



 

 

Anexa 5 

 

GRILA DE EVALUARE ELIGIBILITATE FAZA A 

 

Nume și prenume student:  

Tema proiect:  

 

Criteriu Se verifică prin: DA / NU 

a. Studentul este eligibil conform 

metodologiei de selecție a grupului țintă, 

a fost înscris în grupul țintă și 

îndeplinește aceleași condiții și la 

momentul înscrierii în competiție; 

Anexa 1 Formular înscriere însoțit de 

Acord de utilizare a datelor cu 

caracter personal 

Anexa 4. Copie document de 

identitate aflat în termen de 

valabilitate care atestă cetățenia 

română și domiciliul/reședința în 

România 

 

b. Studentul a urmat cursurile de 

licență sau master ale Universităților 

partenere: Universitatea Alexandru Ioan 

Cuza din Iași și Universitatea Ștefan cel 

Mare din Suceava pe parcursul anului 

universitar 2019-2020. 

Anexa 3 Adeverință de student care 

atestă faptul că studentul care se 

încrie în competiție a fost 

înmatriculat în anul universitar 2019-

2020/ sau document echivalent (foaie 

matricolă pentru anul universitar 

2019-2020/ fișă cu notele obținute în 

anul universitar 2019-2020 etc.) 

 

c. Studentul a finalizat stagiul de 

practică în cadrul proiectului Simulator 

de carieră;  

Anexa 5. Copie Adeverință de 

practică eliberată de Partenerul de 

practică  

 



 

 

Criteriu Se verifică prin: DA / NU 

d. Studentul deține o adeverință de 

practică eliberată de Partenerul de 

practică; 

Anexa 5. Copie Adeverință de 

practică eliberată de Partenerul de 

practică 
 

e. Studentul a primit notă de 

promovare la evaluarea finală (colocviu) 

a stagiului de practică furnizate de către 

organizatorul de practică. 

Anexa 6. Dovada obținerii unei note 

de promovare la evaluarea finală 

(colocviu) a stagiului de practică, 

furnizată de către organizatorul de 

practică ( Universitatea parteneră); 

 

Existența tuturor documentelor de 

concurs solicitate 

Dosar concurs: 

Anexa 1. Formular de înscriere  

Anexa 2. Proiect  

Anexa 3. Adeverință de student care 

atestă faptul că studentul care se 

încrie în competiție a fost 

înmatriculat în anul universitar 2019-

2020/ sau document echivalent (foaie 

matricolă pentru anul universitar 

2019-2020/ fișă cu notele obținute în 

anul universitar 2019-2020 etc.); 

Anexa 4. Copie document de 

identitate aflat în termen de 

valabilitate care atestă cetățenia 

română și domiciliul/reședința în 

România; 

Anexa 5. Copie Adeverință de 

practică eliberată de Partenerul de 

practică; 

 



 

 

Criteriu Se verifică prin: DA / NU 

Anexa 6. Dovada obținerii unei note 

de promovare la evaluarea finală 

(colocviu) a stagiului de practică, 

furnizată de către organizatorul de 

practică ( Universitatea parteneră); 

Anexa 7. CV redactat în limba 

română. 

Respectarea formatului documentelor de 

concurs 
Cf Anexe Regulament competiție  

Transmiterea în termen a documentelor 

de concurs 

Cf Anunț competiție și Regulament 

competiție 
 

REZULTAT FINAL □   ADMIS /  □   RESPINS 

 

Întocmit, 

Expert grup țintă și stagii de practică 

       Verificat,  

       Expert derulare competiție profesională 

 

 

Aprobat, 

Manager de proiect 



 

 

Anexa 6 

 

GRILA DE EVALUARE FAZA B 

 

Nume și prenume student:  

Tema proiect:  

Evaluator: 

 

Criteriu 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
acordat 

(între 0 și 
punctajul 
maxim) 

Proiectul respectă formatul indicat in Regulament 5  

Concordanța temei de proiect cu specializarea de la care provine 
studentul 

10  

Concordanța temei de proiect cu tematica de practică abordată de 
student pe parcursul stagiului de practică 

10  

Tema de proiect este diferită de tema caietului de practică 5  

Motivarea alegerii temei de proiect 15  

Proiectul prezintă elemente inovative concrete pentru sectorul financiar-
bancar ( proiectul prevede măsuri care vor promova concret consolidarea 
cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării, plan de 
implementare a masurilor si beneficii) 

15  

Proiectul prezintă aplicabilitate pentru activitatea de zi cu zi desfășurată 
de un angajat din sectoru financiar-bancar ( sunt prevăzute activități 
concrete / măsuri care vizează utilizarea şi calitatea TIC / soluții TIC în 
procesul de lucru din domeniul financiar-bancar) 

15  

Tema de proiect pune în valoare cunoștintele/ abilitățile asimilate pe 
parcursul stagiului de practică 

15  

Secțiunea Concluzii evidențiază valoarea adăugată a proiectului și a 
temei alese pentru o viitoare carieră în domeniul financiar-bancar 

10  

TOTAL 100   

 



 

 

 

Criteriu de departajare Punctaj 

Abilități de prezentare: postură, gestică, voce, încadrarea în timp etc. (0-5 p) 5,00 

Calitatea prezentării: claritate, structură coerentă (început, secțiune mediană, final, fir 
logic), vocabular corespunzător (0-5 p) 5,00 

Total 10,00 

 



 

 

Anexa 7 

 

Contestație  

 

 

Subsemnatul/a __________________________________________, legitimat/ă cu CI 

seria ______, nr._____________, CNP __________________________, domiciliat/ă în 

_____________________________ , str. ____________________________ nr. _______ bl. 

___________, sc. ________, ap. ____, tel. _________________, student(ă) / masterand la 

Universitatea __________________________________________, e-mail: 

_____________________, doresc să contest rezultatul evaluării etapei ________ a 

competiției profesionale din cadrul proiectului Simulator de carieră.  

Motivele care stau la baza prezentei contestații sunt:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

Data:  __________________________________________ 

Semnătura:  __________________________________________ 


