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HONEYWELL AWARD editia a IX-a 
2012  

- regulament - 
 
a. Eligibilitate 

1. Sunt eligibili să participe la acest concurs studenţii Universităţii Politehnica Timişoara 
2. Nu sunt eligibili să participe la acest concurs: 

o angajaţii pe perioadă nedeterminată ai Honeywell Life Safety Romania . 
o rudele de gradul I şi II ale angajaţilor Honeywell Life Safety Romania, pentru 

lucrările coordonate de aceştia. 
 
b. Prezentarea programului în Universitate 
În data de 23 Februarie 2012, în sala  A101, Cladirea Etc la ora 14:00, va avea loc o întâlnire 
unde vor fi prezenți coordonatorii de lucrari si studenții interesați de acest program. Se vor 
prezenta detalii ale temelor de proiecte si va exista o sesiune de întrebări și răspunsuri. 
 
c. Termenul de înscriere 
Până în data de 9 Martie 2012 se vor primi formularele de înscriere a studenţilor cu specificarea 
temei alese, pe adresa firmei, sau la numarul de fax 0256 354953, sau înmânate personal la 
Departamentul Resurse Umane sau trimise la adresa de e-mail laura.murariu@honeywell.com. 
Formularul de înscriere se poate solicita până în data de 8 Martie 2012 la adresa de e-mail mai 
sus menţionată. Trimiterea formularului fără completarea rubricilor obligatorii nu realizează 
înscrierea studentului la concursul Honeywell Award. Studenţii selectaţi pentru concurs vor fi 
anunţaţi prin mail şi telefonic de acest fapt şi se vor pregăti pentru a participa la lansarea care va 
avea loc la sediul firmei în Lugoj.  
 
d. Lansarea programului 
Lansarea programului va avea loc în data de 14 Martie 2012, de la ora 9:30 la sediul Honeywell 
Life Safety Romania, în cadru organizat, transportul dus-întors fiind asigurat de companie. 
Lansarea va avea ca AGENDA prezentarea companiei, detalierea temelor alese şi un workshop 
între studenţi şi coordonatorii lucrărilor. 
 
e. Documentarea lucrărilor la sediul firmei 
Honeywell Life Safety Romania pune la dispoziţia studenţilor care s-au înscris, posibilitatea de a 
veni în cadrul firmei şi de a avea acces la documentaţii, proceduri de lucru, etc., necesare pentru 
realizarea lucrării alese. 
În cadrul evenimentului de lansare, studenţii vor comunica cu coordonatorul de lucrare din cadrul 
Honeywell Life Safety Romania. Temele alese vor fi detaliate, cu precizarea punctelor esenţiale 
ce trebuie atinse şi se va stabili perioada în care studenţii se vor documenta în cadrul firmei. 
Trebuie să existe cel puţin 6 întâlniri faţă în faţă cu coordonatorul de lucrare şi să aibă loc 
o revizuire a părţii de proiect realizată, până la sfârşitul lunii mai. Pentru deplasarea la sediul 
firmei se vor deconta călătoriile cu trenul.  
 
f. Informaţii pentru realizarea lucrarilor 
Lucrările vor fi redactate în Microsoft Word folosind fontul Times New Roman cu dimensiunea de 
12 şi cu o distanţa între rânduri de 1,5 unităţi. Pentru realizarea de grafice, scheme, programe se 
pot folosi şi alte soluţii informatice. 
 
Lucrările vor cuprinde o parte teoretică şi una practică. În funcţie de natura temei alese şi de cele 
stabilite între student şi coordonatorul de lucrare, partea teoretică poate fi mai întinsă sau mai 
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restrânsă dar în nici un caz nu va depăşi 60 de pagini. Pentru partea practică nu se stabileşte nici 
o limită maximă de întindere. În lista temelor de lucrări, dacă se specifică ”lucrare practică” sau 
“lucrare teoretică”, atunci trebuie avut în vedere că partea specificată trebuie abordată mai 
detaliat. 
 
Lucrările vor fi astfel redactate încât să nu fie necesară susţinerea lor de către studenţi, astfel 
încât să permită evaluatorilor să fie eficienţi în procesul de evaluare.  
 
Lucrările pot fi individuale sau realizate în echipă, cu specificaţia că în cazul în care sunt mai 
mulţi autori şi lucrarea va fi aleasă câştigătoare premiul material va fi împărţit  între membri 
echipei. Acest fapt va fi specificat în formularul de înscriere. 
Proprietatea intelectuală a lucrărilor ce vor fi elaborate aparţine Honeywell Life Safety Romania. 
 
g. Termenul de predare a lucrărilor 
Termenul limită de predare a lucrărilor este 15 Iunie 2012, data poştei. Lucrările în format tipărit 
vor fi trimise pe adresa Honeywell Life Safety Romania, cu specificarea pe plic: „Pentru 
Concursul HONEYWELL AWARD” sau se vor depune personal. Versiunea electronică a lucrărilor 
pe suport CD sau DVD se va atașa lucrării tipărite. 
 
h. Evaluarea lucrarilor  
Evaluarea lucrărilor se va face de către o comisie internă Honeywell Life Safety Romania 
constituită din urmatoarele funcţiuni: Manager General, Manager Resurse Umane, Manager 
Operaţiuni, Manager Tehnologie şi Inginerie, Managerii departamentelor din care fac parte 
coordonatorii de lucrări precum şi coordonatorul programului Honeywell Award.  
 
Coordonatorii lucrărilor vor face o evaluare tehnică a fiecarei lucrări în parte pe care o va pune la 
dispoziţia comisiei de evaluare, pe intranet, cu minim trei zile înainte de întâlnire. 
Condiţia minimă pentru ca o lucrare să poată câştiga Honeywell Award, este să îndeplinească 
cumulativ următoarele aspecte: 

- Folosirea literaturii de specialitate 
- Relevanţa conţinutului faţă de tema aleasă 
- Transpunerea conceptelor teoretice in solutii practice 
- Folosirea de concepte moderne 
- Secvenţa logică a lucrării 

 
i. Premierea lucrărilor 
 
Se vor acorda 5 premii a câte 400 EURO (net) pentru 5 lucrări pe care comisia le va evalua drept 
câştigătoare. 
 
În data de 29 Iunie 2012, la sediul firmei va avea loc decernarea premiilor într-un cadru festiv la 
care sunt invitaţi să participe toţi studenţii care au depus lucrări. Fiecare student (sau echipă) se 
va pregăti cu o scurtă prezentare a lucrării (format Microsoft Power Point, maxim 5 slide-uri) pe 
care o vor susţine în faţa colegilor şi vor răspunde eventualelor întrebări ale acestora.  
Transportul Timişoara – Lugoj şi retur, pentru participarea la festivitatea de premiere, va fi 
organizat de Honeywell Life Safety Romania. 
 
Persoana de contact 
Pentru întrebări, lămuriri, detalii, persoana de contact este: 
Laura STREIAN 
HR Generalist 
Tel: 0040 256 350000 
laura.murariu@honeywell.com 
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