
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020! 

 

Beneficiar: Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România; 

Partener: Universitatea Tehnică de Construcții București 

 

Premii în bani 

Pentru cei mai buni dintre participanții la acest proiect se vor acorda 27 de premii  individuale cu valori 

cuprinse între 1000 și 3000  de lei, astfel: 

Premii Număr persoane 
care primesc premii 

Valoare premiu /participant Valoare totală premii 

Premiul I 2 3000 LEI 6000 LEI 

Premiul II 5 2000 LEI 10000 LEI 

Premiul III 10 1500 LEI 15000 LEI 

Premiul IV 10 1000 LEI 10000 LEI 

 

Se va ține seama de activitatea desfășurată în cadrul întreprinderilor simulate, avându-se în vedere  

următoarele criterii : 

Nr.crt. Criteriu  de evaluare Punctaj maxim  Pondere în punctajul total  

1. Rezultatele obţinute în activitatea 
din cadrul întreprinderii simulate  

20 puncte  
20% 

2. Implicarea în cadrul întreprinderii 
simulate  

50 puncte  
 

50% 

3. Capacitatea de a lucra în echipă şi 
relaţiile cu colegii 

30 puncte  
 

30% 

 TOTAL 100 puncte 100% 

 

Pentru criteriul “Rezultatele obţinute în activitatea din cadrul întreprinderile simulate” punctajul va fi 

acordat astfel: 

𝑅𝑖 =
𝑃𝑡𝑜𝑡î𝑖
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑚𝑎𝑥

∙ 20 

unde : 

• 𝑅𝑖 – punctaj acordat pentru rezultatele obţinute în activitatea din cadrul întreprinderii 

simulate pentru studentul i  

• 𝑃𝑡𝑜𝑡î𝑖– punctajul total al întreprinderii din care a facut parte studentul i, acordat conform 

criteriilor de mai jos; 

• 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑚𝑎𝑥
– cel mai mare punctaj al unei întreprinderi simulate acordat acordat conform criteriilor 

de mai jos; 
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Pentru criteriul “Implicarea în cadrul întreprinderii simulate” va fi acordat un punctaj fiecărui student 

din întreprinderea simulată de către experţii implicaţi în întreprinderile simulate în limita a 50 de 

puncte. 

 

Pentru criteriul “Capacitatea de a lucra în echipă şi relaţiile cu colegii” va fi acordat un punctaj fiecărui 

student din întreprinderea simulată de către experţii implicaţi în întreprinderile simulate în limita a 30 de 

puncte. 

“Cea mai bună întreprindere simultă” se va stabili având în vedere următoarele criterii:  

Nr.crt. Criteriu  de evaluare Punctaj maxim  Pondere în punctajul total  

1. Numărul total de tranzacţii realizate de către 

întreprinderea simulată  

30 puncte 30% 

2. Valoarea totală a tranzacţiilor realizate de 

întreprinderea simulată 

40 puncte 40% 

3. Calitatea documentelor elaborate de 

întreprinderea simulată 

30 puncte 30% 

 TOTAL 100 puncte 100% 

 

Pentru criteriul “numărul total de tranzacţii realizate de către întreprinderea simulată” întreprinderea 

cu numărul cel mai mare de tranzacţii va primi 30 de puncte. Punctajul următoarelor întreprinderi din 

clasament va fi stabilit, în privinţa numărului de tranzacţii,  după următoarea formulă:  

𝑃𝑡î𝑖 =
𝑁𝑡î𝑖
𝑁𝑡𝑚𝑎𝑥

∙ 30 

unde : 

• 𝑃𝑡î𝑖 – punctaj acordat pentru numărul de tranzacţii al întreprinderii i  

• 𝑁𝑡î𝑖 – numărul maxim de tranzacţii încheiat de o întreprindere simulată; 

• 𝑁𝑡𝑚𝑎𝑥
 – numărul de tranzacţii încheiat de întreprinderea simulată “i” 
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Pentru criteriul  “valoarea totală a tranzacţiilor realizate de întreprinderea simulată” întreprinderea cu 

valoarea cea mai mare a tranzacţiilor va primi 40 de puncte. Punctajul următoarelor întreprinderi din 

clasament va fi stabilit, în privinţa valorii tranzacţiilor,   după următoarea formulă:   

𝑃𝑣î𝑖 =
𝑉𝑡î𝑖
𝑉𝑡𝑚𝑎𝑥

∙ 40 

unde : 

𝑃𝑣î𝑖  – punctaj acordat pentru valoarea tranzacţiilor întreprinderii “i”  

𝑉𝑡𝑚𝑎𝑥
 – valoarea maximă de tranzacţiilor încheiate de o întreprindere simulată; 

𝑉𝑡î𝑖 – valoarea tranzacţiilor încheiate de întreprinderea simulată “i” 

 

Pentru criteriul “calitatea documentelor elaborate de întreprinderea simulată” va  fi acordat un punctaj 

de către experţii implicaţi în întreprinderile simulate în limita a 30 de puncte. 

 

 


