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prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013 
 

 
Departamentul de 

Administraţie Publică 

 

Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 1 „Educaţia şi Formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior” 
Titlul proiectului „Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică” 
Contract POSDRU/86/1.2/S/60072 

 

 

 
REGULAMENT DE ACORDARE A PREMIILOR ÎN CADRUL CONFERINȚEI STUDENȚEȘTI 

„COMPETENŢE, ABILITĂŢI ŞI CALIFICĂRI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ”, EDIȚIA A 

III, 23 – 26 APRILIE, PIATRA-NEAMȚ 
 

 

 

În cadrul conferinței studenților de administrație publică „Competenţe, abilităţi şi calificări în 

administraţia publică”, ediția treia, ce are loc în perioada 23 – 26 aprilie, la Piatra-Neamț, cele 

mai bune lucrări susținute de studenții participanți din partea celor trei universități partenere, 

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea A.I. Cuza Iași și Academia de Studii 

Economice București, vor fi recompensate cu o serie de premii astfel:  

 

 Două premii I în valoare de 600 RON 

 Două premii II în valoare de 500 RON 

 Două premii III în valoare de 400 RON 

 Șase mențiuni, fiecare în valoare de 300 RON  

 Un Premiu Special pentru cea mai bună prezentare în valoare de 200 RON 

 

Acordarea premiilor se face în funcție de evaluările individuale realizate de membrii celor trei 

comisii de evaluare. Fiecare membru al comisiei va evalua cu o notă de la 1 la 10 fiecare 

lucrare prezentată, nota finală aferentă fiecărui lucrări fiind reprezentată de media notelor 

acordate de membrii comisiei. În cazul în care există mai multe lucrări evaluate cu aceeași 

notă, primul criteriu de departajare va fi  nivelul științific al lucrării. Dacă în continuare 

egalitatea se păstrează, criteriile de departajare sunt, în ordine, nota obținută la calitatea 

prezentării, originalitate, capacitatea de a susține discuțiile pe marginea prezentării și, 

respectiv, respectarea criteriilor de redactare și editare ale lucrării. 

 

Criterii de evaluare ale lucrărilor: 

1. Nivelul științific al lucrării: 30% 

2. Originalitatea: 20% 

3. Calitatea prezentării (limbaj nonverbal, contact vizual, body language):20% 

4. Capacitatea de a susține discuții pe marginea prezentării: 15% 

5. Respectarea criteriilor de redactare și editare ale lucrării: 15% 
 
 
 

 

Manager de proiect,  

 

Conf. Univ. dr. Călin Emilian HINȚEA 
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