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METODOLOGIE DE EVALUARE A LUCRĂRILOR 
în cadrul concursului 

Dezvoltarea de competențe antreprenoriale reale într-un mediu 
economic simulat 

 
 
 
1. SCOP  
Prezenta metodologie este elaborată ca document de referinţă pentru evaluarea lucrărilor cu caracter 
aplicativ înscrise în concursul Dezvoltarea de competențe antreprenoriale reale într-un mediu 
economic simulat  
 
2. ETAPIZAREA ACTIVITĂŢILOR IMPLICATE DE ORGANIZAREA ȘI DERULAREA 
CONCURSULUI  
2.1. Evaluarea lucrărilor cu caracter aplicativ se face de către Comisia de Evaluare din momentul în 
care se înscriu primele lucrări în concurs și până în momentul în care au fost evaluate toate lucrările 
înscrise în concurs în cadrul perioadei stabilite prin Regulamentul de Consurs 

2.2. Fiecare lucrare trebuie evaluat în termen de maxim 20 zile lucrătoare din momentul înscrierii în 
concurs.  

2.3. Lucrările vor fi evaluate în două etape, astfel:  
 
ETAPA I. Evaluarea eligibilității lucrării, presupune îndeplinirea următoarelor condiții:  
- Lucrarea aparține unui participant care a finalizat activitățile proiectului (stagii de practică în cadrul 
întreprinderii simulate)  

- Lucrarea aparține unui singur autor;  
- Același autor are o singură lucrare (în caz contrar, toate lucrările aparținând acestuia vor fi 
descalificate);  

- Lucrarea respectă condițiile de redactare: titlu, date de identificare a autorului tipul și dimensiunea 
fontului, numărul maxim de pagini, structura, siglele, conform prevederilor din Metodologia de 
elaborare și redactare a lucrării;  

 
ETAPA II. În etapa a II-a de evaluare vor intra acele lucrări care îndeplinesc criteriile de eligibilitate 
verificate în Etapa I. Acestea vor fi evaluate potrivit următoarelor criterii:  
 

Criteriu  Corență în 
exprimarea 
ideilor  

Originalitate  Argumentar
ea ideilor  

Oportunitate
a ideilor 
exprimate  

Corectitudin
ea exprimării 
și redactării  

Pondere  20%  30%  20%  20%  10%  
 

 
2.4. Evaluarea eligibilității se va face de către unul dintre membrii comisiei de evaluare, potrivit 
repartizării făcute de către Președintele Comisiei de Evaluare (Anexa 1). Rezultatele acestei evaluări 
vor fi evidențiate în fișa de evaluare (Anexa 2). Acest membru al comisiei de evaluare va fi responsabil 
și pentru finalizarea fișei de evaluare și transmiterea acesteia către Coordonatorul de Formare;  
 

2.5. Evaluarea lucrărilor declarate eligibile se va face de către membrii comisiei de evaluare, potrivit 
repartizării făcute de către Președintele Comisiei de Evaluare. Rezultatele acestei evaluări vor fi 
evidențiate în fișa de evaluare (Anexa 2);  

 

2.6. Expertul relații publice și comunicare va centraliza calificativele obținute în cadrul Listei 
calificativelor obținute de participanții la concurs (Anexa 3), fiind avizată de către Președintele 
Comisiei de Evaluare. Aceasta va fi afișată, periodic (după 20 zile lucrătoare de la data depunerii 
lucrării), pe site-ul proiectului, www.ishoreca.ro.  

 

http://www.ishoreca.ro/


 
2.7. Participanții la concurs pot depune contestații în termen de 24 de ore de la ora publicării 
rezultatelor evaluării pe site-ul proiectului. Contestațiile se depun la sediul Universității Spiru Haret din 
str. Unirii 32-34, Constanța. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 2 zile lucrătoare de la termenul 
limită de depunere a contestațiilor de către o comisie formată din ceilalți trei membrii ai comisiei de 
evaluare, față de cei care au evaluat initial lucrarea.  

 

2.8. La finalul concursului, pe site-ul proiectului, www.ishoreca.ro va fi afișată Lista finală a 
calificativelor obținute de participanții la concurs (Anexa 4), în care participanții vor fi ordonați potrivit 
calificativelor obținute, în funcție de care se va face premierea.  
 
 
3. DOCUMENTE AFERENTE DERULĂRII CONCURSULUI 
 
Documentele care vor fi elaborate pentru evaluarea lucrărilor  

 
Document Data completării Persoana care 

completează 
Persoana care 

avizează 

Repartizarea lucrărilor 
membrilor Comisiei de 
evaluare  
 

Cu ocazia fiecărei 
lucrări depuse  
 

Expert relații publice și 
comunicare/Asistent 
manager 

Manager de proiect 

Fișa de evaluare a 
lucrării 

În termen de 20 zile de 
la data depunerii 
eseului  

Comisia de evaluare Manager de proiect 

Lista calificativelor 
obținute de participanții 
la concurs  

În termen de 20 zile de 
la data depunerii 
eseului  

Expert relații publice și 
comunicare/Asistent 
manager 

Manager de proiect 

Lista finală a 
calificativelor obținute 
de participanții la 
concurs  

Octombrie 2015 Expert relații publice și 
comunicare/Asistent 
manager 

Manager de proiect 

 

 
4. DISPOZIȚII FINALE  
Prezenta metodologie a fost elaborată de către expertul relații publice și comunicare împreuna cu 
echipa de management din cadrul proiectului Întreprinderea simulate: O punte între școală și piața 
muncii sub coordonarea Managerului de proiect pentru evaluarea lucrărilor cu character aplicativ în 
cadrul concursului Dezvoltarea de competențe antreprenoriale reale într-un mediu economic simulat și 
poate fi completată în funcție de necesitățile reale care decurg din implementarea proiectului. 

 
                     Întocmit,                                                                                   Avizat, 
Expert relații pulice și comunicare                                               Manager de proiect 
              Trandafir Adina                                                                      Chiru Claudiu 

 

 

http://www.ishoreca.ro/


 
 

 
Anexa 1  

 
 

FIȘA DE REPARTIZARE A LUCRĂRILOR CĂTRE MEMBRII COMISIEI DE 
EVALUARE ÎN CADRUL CONCURSULUI  

Dezvoltarea de competențe antreprenoriale reale într-un mediu economic simulat  
 

 

 

 

Data înscrierii lucrării/lucrărilor în concurs …………………………………….. 

Autor/autori: ………………………………………………………….  

Facultatea ……………………………………………………………………..  

Specializarea ……………………………………………………………..  

Se numește d-na/d-nul …………………………………….., membru al comisiei de evaluare pentru 
verificarea eligibilității lucrărilor aparținând autorilor mai sus menționați.  

Se numesc următorii:  

1…………………………………………..  

2. …………………………………………….  

3…………………………………………………  

Membri în comisia de evaluare pentru evaluarea și acordarea de calificative lucrărilor aparținând 
autorilor mai sus menționați.  

Verificarea eligibilității, evaluarea eseurilor, acordarea calificativelor finale și transmiterea fișelor de 
evaluare la adresa is.spiruhotel@gmail.com se va face până la data 
………………………………………………………  

 

Expert relații publice și comunicare, 

                 Trandafir Adina 

Manager de proiect,  

Chiru Claudiu 

 

 

mailto:is.spiruhotel@gmail.com


 
 

Anexa 2  
 
 

FIȘA DE EVALUARE A LUCRĂRII  
ÎNSCRISĂ ÎN CADRUL CONCURSULUI 

Dezvoltarea de competențe antreprenoriale reale într-un mediu economic simulat  
 

 

 

 

Titlul lucrării …………………………………………..………………………………….….. 

Autor  ………………...............…………………………..............................……………….  

Facultatea …………………………………….........................………………………………..  

Specializarea ……………........................………………………………………………..  
 
I. Aprecierea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate  
 

CRITERIU DE ELIGIBILITATE ÎNDEPLINIT 

Autorul a finalizat activitățile proiectului (stagiul de practică în întreprinderea 
simulată) 
 

 

Lucrarea aparține unui singur autor   

Autorul nu s-a înscris în concurs cu o altă lucrare  

Lucrarea respectă condițiile de elaborare și redactare  

 
Lucrarea îndeplinește / nu îndeplinește toate criteriile de eligibilitate, fiind declarat eligibil / neeligibil.  
 
Membru comisia de evaluare …………………................……………  
 
Semnătura ………………………  
 
 
II. Evaluarea lucrării  
 

Criteriu 
 

Note 
acordate de 

 
…………. 

Note 
acordate de 

 
…………. 

Corență în exprimarea  
 

  

Originalitate  
 

  

Argumentare  
 

  

Oportunitatea ideilor exprimate  
 

  

Corectitudinea exprimării și redactării  
 

  



 
 
Media notelor acordate de membrul comisiei ………………………………  
 
Nota criteriu 1 x 0,2 + Nota criteriu 2 x 0,3 + Nota criteriu 3 x 0,2 + Nota criteriu 4 x 0,2 + Nota criteriu 
5 x 0,1 = Nota finală 1  
 
Media notelor acordate de membrul comisiei ………………………………  
 
Nota criteriu 1 x 0,2 + Nota criteriu 2 x 0,3 + Nota criteriu 3 x 0,2 + Nota criteriu 4 x 0,2 + Nota criteriu 
5 x 0,1 = Nota finală 2  
 
 
Nota finală acordată lucrării: (Nota 1 + Nota 2) : 2 =  
 
 
Membrii comisiei de evaluare:  
 
 
………………………………………………...................…..  

…………………………………………….....................………  

………………………………………….....................…………..  

 

Manager de proiect, 

     Chiru Claudiu 

 

 



 
Anexa 3  

 
 

LISTA CALIFICATIVELOR OBȚINUTE DE PARTICIPANȚII LA CONCURSUL 

Dezvoltarea de competențe antreprenoriale reale într-un mediu economic simulat 

Data afișării …………………………………….. 

Nr.crt. NUME ȘI PRENUME NOTA FINALĂ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

……   

 

                     Întocmit,                                                                                   Avizat,  
Expert relații pulice și comunicare                                               Manager de proiect 
              Trandafir Adina                                                                      Chiru Claudiu 

 



 
 

Anexa 4 

 

LISTA FINALĂ A CALIFICATIVELOR OBȚINUTE DE PARTICIPANȚII LA 

CONCURSUL 

Dezvoltarea de competențe antreprenoriale reale într-un mediu economic simulat 

 

Nr.crt. NUME ȘI PRENUME NOTA FINALĂ FACULTATEA 
VALOARE 
PREMIU 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

 

                    Întocmit,                                                                                   Avizat, 
Expert relații pulice și comunicare                                               Manager de proiect 
              Trandafir Adina                                                                      Chiru Claudiu 
 


