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REGULAMENT  

PRIVIND DESFĂȘURAREA COMPETIȚIEI DE SELECȚIE A MEMBRILOR 

GRUPUI ȚINTĂ 

 

 
 

 

Art. 1 – Preambul 

 

1.1 Facultatea de Energetică din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti 

(Organizator) organizează o selecție de studenți pentru a facilita oportunitatea doritorilor de a se 

înscrie la concursul de creare a grupului țintă, etapă prevăzută în proiectul Educație pentru piața 

muncii. 

1.2 Competiţia de selecție vizează alegerea studenților componenți ai grupul țină care să participe la 4 

ședințe (2 ore/ședință) de sesiuni de consiliere în cariera organizate de Centrul de Consiliere si 

Orientare în Carieră al Universității POLITEHNICA din București  (CCOC) și SIEMENS.  

1.3 Organizarea şi derularea competiției menţionată mai sus se realizează pe baza prezentului 

regulament (Regulamentul). 

1.4 Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a  depunerii și 

selectării studenților, în format electronic, prin accesarea/ trimiterea scrisorii de intenție la adresele 

de e-mail mihaela.diminescu@upb.ro și norishor_mihaela@yahoo.com . 

1.5 Prin înscrierea/participarea la acest concurs, se prezumă cunoașterea prevederilor acestui 

Regulament. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor 

și prevederilor prezentului Regulament. 

 

Art. 2 - Dreptul de participare 

2.1  La competiție se pot înscrie studenți înmatriculați în anul în anul universitar 2022 – 2023 al 

ciclului de licență de la Facultatea de Energetică din cadrul Universității POLITEHNICA din 

București. 

-  Participanții se pot înscrie individual prin trimiterea Scrisorii de intenție la adresele de e-

mail mihaela.diminescu@upb.ro și norishor_mihaela@yahoo.com.  Numărul maxim al 

componenților grupului țintă este de 30 studenți. Scrisoarea de intenție  se redactează în 
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format Word, să conțină minimum 500 de cuvinte (1 pagină) și să conțină motivația 

studentului de a face parte din grupul țintă.  

 

Art. 3 – Derularea competiției  

3.1 Înscrierea participanţilor 

a) Participantii se pot înscrie oricând, începând cu data de 15.10.2022 pâna la data de 22.10.2022. 

1.6 Propunerea de proiect se va transmite on-line, la adresele de e-mail mihaela.diminescu@upb.ro și 

norishor_mihaela@yahoo.com, sub forma unui document PDF respectând structura prezentată la 

art. 3.3. 

b) Nu vor fi luate în considerare scrisorile de intenție în următoarele condiții:  

• Dacă acestea sunt transmise în afara perioadei menționate în regulament; 

• Dacă participanții transmit informații  eronate sau incomplete; 

• Dacă se constată că nu respectă oricare dintre condițiile și termenii prezentului Regulament. 

 

3.2 Selecția studenților componenți ai grupului țintă 

Selecția studenților va fi realizată de o comisie formată din 3 membri (Comisie), pe baza criteriilor 

prezentate în Anexa 1 la prezentul Regulament. 

Evaluarea proiectelor se realizează în două etape: 

a) Etapa I: 

Scrisorile de intenție primite vor face obiectul unei evaluări preliminare efectuate de către comisie. 

Rezultatele evaluării preliminare vor fi comunicate fiecărui participant prin e-mail până la data de 

25.10.2022.  

Eventualele contestații pot fi depuse, prin e-mail la adresele mihaela.diminescu@upb.ro și 

norishor_mihaela@yahoo.com, în termen de 24 de ore de la anunțarea rezultatelor, 26.10.2022. 

ora 16.00 . 

b) Etapa a II-a: 

Soluționarea contestațiilor și evaluarea finală se va desfășura în perioada 26-27.10.2020. Studenții 

candidați selectați după etapa a doua vor fi anunțați individual prin e-mail până la data de 

28.10.2022. 

 

3.3  Recomandări pentru formatul scrisorii de intenție: 

 

Scrisoarea de intenție se transmite sub forma unui document de tip PDF, având următoarea structură: 

➢ Nume și prenume student; 

➢ Grupa seria/specializarea; 
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➢ Adresă de e-mail preferențială 

➢ Descrierea punctelor forte în scrisoare de intenție (500 cuvinte/maxim 1 pagină). 

 

Art. 4 - Prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

4.1. Prin inscrierea și participarea la selecție, Participanții declară ca sunt de acord cu prevederile 

prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a  UPB şi 

să fie prelucrate și utilizate de aceasta (personal ori prin împuternicit). 

Universitatea POLITEHNICA din București este înregistrată la Agenția Națională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal 

nr. 3291 potrivit Legii nr.677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu 

excepția împuterniciților săi. 

4.2. Organizatorul va prelua și prelucra următoarele categorii de date: nume, prenume, CNP, Serie și 

nr. CI, adresa domiciliu, număr de telefon. 

4.3. Univeristatea POLITEHNICA București se obligă să respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, 

privind protecția datelor cu caracter personal stocate atât pe durata desfășurării selecției, cât și 

ulterior încheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp, iar dacă va fi cazul, sa notifice 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la 

colectarea și prelucrarea respectivelor date cu caracter personal strânse cu ocazia înscrierii și 

participării la concursul de selecție. 

4.4. Univeristatea POLITEHNICA București se obligă ca prin comunicările în scris pe care le va avea 

cu persoanele din baza de date astfel creată, să aducă acestora la cunoștința drepturile și 

îndatoririle conform Legii 677/2001. 

 

Art. 5 – Dispoziții finale 

5.1 Participarea la acest concurs de selecție în grupul țintă implică acceptarea irevocabilă și necondiţionată 

a prevederilor prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă 

dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune 

acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor prin e-mail și pe pagina facultății. Modificările/formă 

modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea on-line. 

5.2  Eventualele litigii apărute între organizatori și participanții la prezentul concurs de selecție se vor 

rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de 

instanţele judecătoreşti competente din Romania.  
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5.3 Eventualele reclamații legate de regulament vor fi făcute pe adresa organizatorului: Facultatea de 

Energetică, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Splaiul Independentei nr 313, sector 6, Bucureşti 

până la data de 31.10.2022. Reclamațiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare. 

5.4 Regulamentul Selecției este întocmit în conformitate cu legile din România. 

În cazul nerespectării prezentului regulament, premiile câștigate nu se vor acorda. 

 

 

 

 

ANEXA 1 

GRILA DE SELECȚIE A STUDENȚILOR 

Nume și prenume: 

Grupa: 

Indicator de evaluare Punctaj maxim Observaţii 

Claritatea şi modul în care a fost redactată 

scrisoare de intenție 
25  

Respectarea modului de redactare a scrisorii 25  

Media multianuală a studentului 50  

   

TOTAL 100  

 

Comisia de selecție 
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DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT 

 

 

pentru prelucrarea datelor personale, utilizarea imaginilor foto, a înregistrărilor audio și video 

de către organizatorii selectiei grupului de studenti ce vor face parte din grupul țintă, al 

proiectului Educație pentru piața muncii și cesiunea drepturilor de autor. 

 
Subsemnatul/a                                                                  , student/ă al/a Facultății                                          

de Energetică, anul de studii               , specializarea                                                            ,  

CNP                                                                     , prin înscrierea la selecția de creare a grupului țintă, 

îmi exprim expres şi neechivoc consimţământul ca: 
 

1. Datele mele personale să fie prelucrate de organizator doar în scopul prezentei 
competiții. Declar că sunt informat cu privire la drepturile mele legale legate de utilizarea 

datelor cu caracter personal, conform Regulamentului UE nr. 679/2016, privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date. 

 

2. Imaginile video realizare de mine în cadrul proiectului să fie utilizate de către organizator 

pentru o perioadă de 5 de ani. 

 

 

Subsemnatul/a, declar că am citit și am înțeles în totalitate această declarație, prin urmare accept                                            

să o semnez din propria voință. 

 

 

 

 

 
Data: Semnătura: 

 

 
 

 

 

 

 

 


