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CONCURS „PRODUCTIVITATEA MUNCII PRIN ETICĂ ȘI INTEGRITATE”

REGULAMENT DE CONCURS

I. ORGANIZATORUL
1.1. Concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate” este organizat de către
Universitatea ”Danubius” din Galați, bulevardul Galați nr.3, Galaţi, România, în cadrul proiectului
„Licență pentru piața muncii”, Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/141978, Proiect cofinanţat
din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013.
1.2. Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului
regulament.
II. DESCRIEREA CONCURSULUI
2.1. Concursul face parte din activitățile prevăzute în cadrul proiectului Licență pentru piața
muncii”, Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/141978 și are ca temă „Productivitatea muncii prin
etică și integritate”.
2.2. Concursul este în deplină concordanţă cu obiectivul şi schema de implementare a
soluţiilor proiectului și vizează evaluarea gradului de asimilare a cunoștintelor dobândite în
implementarea programului de licență și transferarea acestora prin intermediul inițiativelor de tip
antreprenorial în soluționarea problemelor reale de pe piața muncii. Soluțiile de translatare a
cunoștintelor din mediul academic dobândite de către studenți vor putea fi utilizate ca și contribuție
la conștientizarea într-un procent semnificativ a importanței eticii în viața profesională.

2.3. Concursul se va derula după terminarea celor șase sesiuni de formare cu temele :
1. Etica și integritatea - perspective transdiciplinare;
2. Noi sisteme de abordare în profesiile juridice;
3. Abilități antreprenoriale în domeniul juridic;
4. Competențe orizontale și abilități pe piața muncii pentru juriști;
5. Arii profesionale complementare și conexe pregătirii juridice;
6. Întocmirea și redactarea unui plan de carieră.
2.4. Concursul vizează realizarea de către participanți a unei/unui lucrare/ eseu privind
profilul de carieră și soluții antreprenoriale pentru piața muncii utilizând cunoștintele transversale
de etică și integritate în științe juridice.
2.5. La concurs pot participa studenții care fac parte din grupul țintă, din cadrul studenților
Universității ”Danubius” din Galați, de la programul de licență DREPT, anii de studii II, III și IV,
formele de învățământ IF, IFR, ID, înmatriculați la data desfășurării concursului și care au participat
la sesiunile de formare organizate în perioada 1-25 noiembrie 2015.
2.6. Lucrările vor fi jurizate o comisie de selecție alcătuită din membri ai echipei de
implementare, înființată prin decizia reprezentantului legal al universității.
2.7. Premiile vor fi acordate potrivit criteriilor stabilite la pct. 5.1. al prezentului
Regulament, prin care se evaluează și departajează studenții din grupul țintă.
III. DURATA CONCURSULUI
3.1. Concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate” se va desfăşura în
perioada 26 noiembrie 2015 – 4 decembrie 2015.
3.2. Perioada de înscriere la concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate”
este 26 noiembrie 2015 – 27 noiembrie 2015.
IV. CONDIŢII DE PARTICIPARE
4.1. Egalitatea de șanse și nediscriminarea
a) La concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate” pot participa studenți din
cadrul Universității „Danubius” din Galați, din anii II, III și IV, de la programul de licență DREPT,
de la formele de învățământ IF, IFR, ID, indiferent de vârstă.
b) Se vor respecta prevederile legislației în vigoare cu privire la egalitatea de șanse și
nediscriminare. Se vor evita orice forme de discriminare directă sau indirectă, bazată pe criterii de
sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, apartenență politică, rasă, culoare, etnie, religie,
origine socială etc.
4.2. Înscrierea în concurs
a) Pentru înscrierea în concurs este necesară transmiterea către comisia de concurs, în
perioada 26 noiembrie 2015 – 27 noiembrie 2015, a eseurilor de tip argumentativ, redactate în
limba română, originale și care respectă drepturile de autor.

b) Sursele de informare şi documentare vor fi menţionate în bibliografia de la sfârșitul
eseului.
c) Eseurile vor avea 5-10 pagini, în format A4, cu font Times New Roman, dimensiunea
caracterului 12, spaţiat la 1 rând şi ½.
d) Materialele trebuie predate pe suport hârtie și vor fi însoțite de numele și prenumele
participantului, numărul de telefon, adresa de e-mail și semnătura acestuia, menționate pe prima
pagina.
e) Lucrările/eseurile vor respecta formatul care corespunde manualului de identitate vizuală
al proiectului.
f) Fiecare participant se poate înscrie în concurs cu o singură aplicație.
g) Materialele participante la concursul „Productivitatea muncii prin etică și integritate”
nu vor fi restituite participanţilor.

V. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR
5.1. Criterii de eligibilitate pentru acordarea premiilor
Criteriile de eligibilitate sunt următoarele:
Criteriu

Punctaj

1. Participanții dovedesc apartenența la grupul țintă prin documente Criteriul
justificative specifice, care atestă această calitate.
eliminatoriu
2. Dosarul cu actele care dovedesc apartenența participantului la grupul țintă Criteriu eliminatoriu
este complet:
a) Formularul de înregistrare a grupului țintă;
b) Copie nelegalizată după actul de identitate ;
c) Declarație de consimțământ cu privire la utilizarea datelor cu caracter
personal1 ;
d) Adeverință de student care dovedește această calitate;
e) Angajament de disponibilitate față de activitățile proiectului;
f) Declarație privind evitarea dublei finanțări.
3. Studentul din grupul țintă a participat la cel puțin 3 sesiuni de formare 30 puncte (câte 5
organizate în perioada 1-23 noiembrie 2015, conform Listelor de prezență și puncte
pentru
s-a implicat în desfășurarea activităților.
fiecare sesiune)
4. A întocmit, redactat și a depus la dosar un plan de carieră.

20 puncte

5. Lucrarea/eseul întrunește următoarele caracteristici:

50 puncte

a) originalitate/creativitate;

10 puncte

b) fluenţă a ideilor;

10 puncte

c) claritatea compoziției;

10 puncte

d) forma lucrării: număr de pagini, tehnoredactare, note de subsol,

10 puncte

bibliografie); format care corespunde manualului de identitate vizuală al
proiectului;
d) capacitatea participantului la concurs de a se încadra în tema propusă;

10 puncte

e) sunt menționate numele și prenumele participantului, numărul de telefon, Criteriu elimintoriu
adresa de e-mail și semnătura acestuia pe ultima pagină a lucrării/eseului.

5.2. PREMII
Premiile vor consta în bani, fiecare student premiat primind suma de 3000 lei, conform prevederilor
proiectului „Licență pentru piața muncii”, Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/141978, Proiect
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013.

1

Universitatea „Danubius” din Galați este operator prelucrare date cu caracter personal nr.21046.

5.3. COMISIA DE SELECȚIE ȘI ACORDARE A PREMIILOR
a) Comisia de selecție are următoarea componență, care va fi particularizată prin decizie:
Președinte: Managerul de proiect
Membri: experții curriculum
Secretariatul comisiei va fi asigurat de responsibilul de resurse umane.
b) Comisia își va desfășura activitatea în perioada 26 noiembrie 2015 – 4 decembrie 2015.
c) Membrii Comisiei au următoarele atribuții:
- verifică dosarele de concurs și notează fiecare participant în funcție de criteriile de eligilitate;
- întocmesc lista studenților care urmează a fi premiați, pe baza respectării criteriilor de acordare a
premiilor pentru studenții din grupul țintă, prevăzute de prezentul Regulament;
- acordă premiile celor 75 de studenți participanți care au cumulat punctajul cel mai mare, în ordine
descrescătoare;
d) președintele Comisiei avizează lista studenților propuși pentru premiere și o supune aprobării
reprezentantului legal al Universității „Danubius” din Galați;
e) lista cu persoanele cărora li s-au acordat premii va fi afișată la sediul Universității „Danubius”
din Galați.
5.4. CONTESTAȚII
Contestațiile vor fi trimise pe adresa de e-mail mihaelafrigioiu@univ-danubius.ro în termen de 24
de ore de la data afișării rezultatelor, urmând a fi soluționate de către o comisie de evaluare numită
de reprezentantul legal al Universității „Danubius” din Galați.
VI. ACORDAREA PREMIILOR
Efectuarea plăților se va face prin virament bancar către beneficiarii premiilor în bani.
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