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La realizarea acestei metodologii au participat: 

 

Nr. crt. Nume și prenume Funcţia ocupată în proiect 

1 Liliana IONESCU - FELEAGĂ Coordonator practică 1 

2 Emilia – Mioara CÂMPEANU Coordonator practică 2 

3 Ștefan BUNEA Expert educațional practică (cat I) 1 

4 Florin MIHAI Expert educațional practică (cat I) 2 

5 Valentin Florentin DUMITRU Expert educațional practică (cat I) 3 

6 Andrei STANCIU Expert educațional practică (cat I) 4 

7 Rodica GHERGHINA Expert educațional practică (cat I) 5 

8 Cosmin Octavian CEPOI Expert educațional practică (cat II) 

9 Bogdan Ștefan IONESCU Expert educațional baza de date 

10 Ștefania – Cristina CUREA Expert educațional practică și consiliere 1 

11 Mihaela – Diana OANCEA - NEGESCU Expert educațional practică si consiliere 2 

12 Lucian ȚÂȚU Expert educațional practică și consiliere 3 

13 Nicoleta VINTILĂ Expert educațional practică și consiliere 4 
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1. SCURTĂ PREZENTARE A PROIECTULUI 

 

 

Obiectivul principal 

 

Proiectul are ca obiectiv principal creșterea numărului absolvenților de 

învățământ terțiar economic care își găsesc un loc de muncă în urma accesului la 

stagii de practică. Astfel, se dorește ca membrii grupului țintă să identifice și să 

acceseze un loc de muncă în domeniul de pregătire (contabilitate, informatică de 

gestiune sau finanțe-bănci), prin identificarea și dezvoltarea de abilități, aptitudini și 

deprinderi practice în cadrul unui program integrat de practică de specialitate.  

Concret, absolvenții Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune, 

respectiv ai Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori își pot găsi un loc 

de muncă în cadrul unei entități care activează în orice sector economic. Din punctul 

de vedere al domeniilor de specializare inteligentă, cele două facultăți sunt corelate 

cu domeniul bioeconomie, respectiv tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, 

spațiu și securitate. 

În plus, proiectul va contribui la atingerea obiectivului definit prin Strategia 

Europa 2020: „creșterea ratei de ocupare a populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 

de ani la cel puțin 75%”.  
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Obiectivele specifice ale proiectului 

 

OS1. Realizarea unui sistem de management al proiectului eficient și eficace. 

Acest obiectiv se cuantifică prin: elaborarea și aprobarea procedurilor de lucru; 

elaborarea, implementarea și monitorizarea planului detaliat de desfășurare a 

proiectului; monitorizarea, evaluarea și raportarea periodică a activităților și 

rezultatelor proiectului; elaborarea rapoartelor tehnice și financiare; gestiunea 

financiară a proiectului; realizarea achizițiilor în cadrul proiectului; asigurarea 

legalității operațiunilor efectuate. 

 

OS2. Creșterea vizibilității practicii la nivelul mediului de afaceri, inclusiv al 

organizațiilor de practică, precum și a grupului țintă, concomitent cu 

îmbunătățirea metodologiei actuale privind activitatea de practică și adaptarea 

curriculei/fișelor de disciplină la necesitățile pieței. Acest obiectiv va putea fi 

îndeplinit pe baza discuțiilor cu reprezentanții mediului economic, prin workshopurile 

și întâlnirile realizate, prin parteneriatele încheiate cu minim 30 de organizații, prin 

acțiunile de informare și promovare a practicii pentru studenții ciclului de licență 

(minim 330 studenți), prin reliefarea avantajelor oferite de programul de practică 

propus mediului de afaceri (minim 60 firme identificate din care minim 30 firme 

selectate) și a oportunităților de angajare ulterioară la diferite organizații partenere 

de practică. 

 

OS3. Realizarea de contacte și încheierea de parteneriate între universitate și 

potențiali angajatori/ mediu de afaceri. Stagiile de practica se vor derula în cadrul 

unor organizații gazdă (minim 30), beneficiind de tutori pregătiți de experții 

proiectului (minim 30 de tutori). Studenții vor avea posibilitatea să observe modul în 

care cunoștințele și informațiile teoretice dobândite în cadrul facultății pot fi aplicate 
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în mod concret. Pe baza acordurilor de parteneriat care se vor încheia între solicitant 

și organizațiile în care se vor desfășura stagiile de practică se va asigura o cunoaștere 

mai bună de către studenți a exigențelor concrete pe care le solicită un loc de muncă 

și se va realiza o conexiune mai bună între sistemul de învățământ și piața forței de 

muncă. 

 

OS4. Sprijinirea studenților în cadrul procesului de tranziție de la școală la viața 

activă prin derularea unui program integrat de practică de specialitate pentru 330 

de studenți de la ciclul de licență. În acest fel se asigură atât o departajare a 

acestora pe filierele din care provin (contabilitate și informatică de gestiune, 

respectiv finanțe-bănci), dar și o evaluare unitară, asigurându-se o racordare a 

rezultatelor sistemului educațional (studenți bine pregătiți) la exigențele existente pe 

piața forței de muncă. Mai mult decât atât, programul de practica integrat asigură o 

viziune unitară asupra întregului proces în toate fazele acestuia, începând cu inițierea 

stagiilor de practică și terminând cu evaluarea centralizată a grupului țintă. 

 

OS5. Simularea mediului de afaceri în universitate prin jocuri. Ne propunem 

continuarea dezvoltării deprinderilor practice ale studenților prin simularea în cadrul 

facultăților a mediului de afaceri prin simularea decizională a unei întreprinderi 

virtuale. Prin această activitate practică studenții au posibilitatea să modeleze, să-și 

explice și să interpreteze principalele elemente financiar-contabile care descriu 

performanțele întreprinderii simulate. Punctul forte al acestei activități constă în 

îmbinarea cunoștințelor pluridisciplinare ale studenților în luarea deciziilor, și 

simularea comportamentului antreprenorial. Astfel, simularea de gestiune se 

suprapune cu o activitate practică de administrare a unei întreprinderi virtuale, prin 

modelarea comportamentului competițional a mai multor unități organizaționale în 

producerea și comercializarea mai multor produse, pe parcursul mai multor perioade 

de gestiune. 
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OS6. Evaluarea corelării abilităților, aptitudinilor și cunoștințelor dobândite în 

cadrul organizațiilor de practică cu fundamentul teoretic dobândit în universitate. 

Membrii grupului țintă vor fi testați în ceea ce privește nivelul de pregătire și corelare 

cu cerințele potențialilor angajatori (330 studenți evaluați).  

 

OS7. Organizarea unei competiții dedicate studenților. În completarea activității de 

simularea decizională a unei întreprinderi virtuale se va organiza un concurs pentru 

studenții celor două facultăți. Se vor acorda premii pentru studenții cu cele mai bune 

performanțe. 

 

OS8. Sprijinirea studenților în cadrul procesului de tranziție de la școală la viața 

activă prin oferirea unor programe de consiliere. Derularea stagiilor de practică va 

fi acompaniată de desfășurarea unui proces integrat de consiliere în carieră pentru 

330 de studenți: consiliere vocațională și consiliere profesională. Consilierea este un 

element esențial pentru maximizarea beneficiilor pentru studenți. Acest lucru va 

facilita pentru studenți o mai bună înțelegere a modului în care propriile calități, 

aptitudini și deprinderi pot fi puse în valoare prin alegerea corectă a viitorului loc de 

muncă. În acest fel, decizia ulterioară a acestora privind cariera (și, implicit, inserția 

lor pe piața forței de muncă) va fi mult mai rapidă și mai eficientă. 
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2. CADRUL GENERAL 

 

Această metodologie a fost elaborată în vederea recrutării studenţilor pentru 

grupul ţintă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu respectarea 

contractului de finanţare a proiectului. Scopul prezentei metodologii constă în 

selecţia a 330 de studenţi din anul II, ciclul de licență ai Facultăţii de Contabilitate şi 

Informatică de Gestiune și ai Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori 

care vor efectua practica în cadrul proiectului. 

Conform cadrului legal în vigoare, practica de specialitate pentru studenţii 

anului II licenţă se organizează în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 

1/2011, Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, Ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3955/2008 şi Metodologia privind organizarea şi 

desfăşurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de licenţă, aprobat de 

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, disponibilă 

la adresa 

http://mefc.ase.ro/Media/Default/baza%20legislativa/Metodologiepractlic.pdf.  

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea numărului 

absolvenților de învățământ terțiar economic care își găsesc un loc de muncă în urma 

accesului la stagii de practică. Astfel, se urmărește ca membrii grupului țintă să 

identifice și să acceseze un loc de muncă în domeniul de pregătire (contabilitate, 

informatică de gestiune sau finanțe-bănci), prin identificarea și dezvoltarea de 

abilități, aptitudini și deprinderi practice în cadrul unui program integrat de practică 

de specialitate. De asemenea, programul are în vedere crearea unui cadru pentru 

consilierea vocațională și profesională a studenților care caută un loc de practică sau 

un loc de muncă. 

http://mefc.ase.ro/Media/Default/baza%20legislativa/Metodologiepractlic.pdf


   

 

9 
 

Din perspectiva vârstei, grupul țintă va fi format din persoane cu vârsta 

cuprinsă între 19 și 50 de ani. Din perspectiva genului, minim 50% sunt persoane de 

gen feminin. În ceea ce privește proveniența, minim 10% vor proveni din mediul rural 

sau vor aparține minorității rome. Pentru a asigura egalitatea de şanse şi evitarea 

discriminărilor, grupul ţintă va respecta fără diferenţe semnificative din punct de 

vedere statistic această structură. Studenţii dintre care se va selecta grupul ţintă au 

prin planul de învăţământ obligativitatea efectuării de stagii de practică, iar proiectul 

vizează transformarea acestor stagii într-un instrument activ de inserţie pe piaţa 

forţei de muncă, în funcţie de nevoile grupului ţintă. 
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3. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCESULUI DE SELECŢIE A STUDENŢILOR 

PENTRU GRUPUL ŢINTĂ 

 

3.1. ETAPELE PROCESULUI DE SELECŢIE 

 

Etapele selecţiei studenţilor pentru grupul ţintă sunt următoarele: 

1) Întocmirea şi diseminarea anunţului de selecţie 

Anunţurile de selecţie vor fi publicate pe site-ul proiectului, pe site-ul 

Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune și pe cel al Facultății de 

Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, vor fi trimise prin email studenţilor din 

anul II. Anunţul de selecţie cuprinde obiectivul proiectului, beneficiile pentru 

studenţi, conţinutul dosarului de înscriere, criteriile şi calendarul de selecţie (Anexa 

nr. 1 și Anexa nr. 2). 

 

2) Înscrierea candidaturii studenţilor prin depunerea dosarului de înscriere  

Fiecare potențial beneficiar își va exprima intenția de înscriere în grupul țintă 

al proiectului prin depunerea unui dosar inițial de candidatură. 

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:  

1. Formularul de înregistrare individuală a participanților în grupul țintă care va 

cuprinde informații cheie despre aceștia, în original (Anexa nr. 4); 

2. Copie carte de identitate, în termen de valabilitate, pentru verificarea 

îndeplinirii condițiilor de eligibilitate privind domiciliul/reședința beneficiarilor și 

vârsta;  
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3. Adeverință student, în original (adeverința de student va fi obținută de către 

membrii echipei de implementare de la secretariatul facultății și va fi atașată 

ulterior la dosarul de candidatură) (Anexa nr. 5); 

4. Declaratie de dublă finanțare, în original (Anexa nr. 6); 

5. Declarația de confidențialitate, în original (Anexa nr. 7); 

6. Scrisoarea de motivație (Anexa nr. 8).  

Pe copiile documentelor se va completa „Conform cu originalul”, se va semna 

și data.  

Candidații au obligația de a furniza datele lor personale, solicitate la 

completarea documentației, cu respectarea dispozițiilor legale menționate, având 

obligația de a respecta prevederile dispoziţiilor REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE, transpusă prin Legea nr. 190/2018 (măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului UE 2016/679). 

Candidații vor transmite dosarul de candidatură, atât în format electronic 

(A) cât și în format fizic (B), astfel: 

A) În format electronic: prin completarea și transmiterea electronică la adresele 

de e-mail ale proiectului practica.cig@ase.ro pentru studenții Facultăţii de 

Contabilitate și Informatică de Gestiune și practica.fabbv@ase.ro pentru studenții 

Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori;  

B) În format fizic: în termen de maxim 30 de zile de la transmiterea în format 

electronic prin depunerea la locațiile de implementare ale proiectului, 

respectiv Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune și  Facultatea de 

Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, din cadrul Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti sau prin transmiterea prin poștă/curier către: 

mailto:practica.cig@ase.ro
mailto:practica.fabbv@ase.ro
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Academia de Studii Economice din București, Facultatea Contabilitate și 

Informatică de Gestiune, adresă București, Piața Romană nr. 6, sector 1, cod 

poștal 010374, cu specificarea În atenția domnului Anica-Popa Adrian proiect 

POCU 131881. 

 

3) Evaluarea dosarelor depuse  

Evaluarea este realizată de o comisie de selecţie pentru fiecare facultate, 

conform criteriilor de selecţie şi în cadrul perioadei prevăzute pentru evaluare. 

Comisia de selecţie este alcătuită din: coordonatorul de practică, experții 

educaționali practică și experții educaționali practică și consiliere, incluşi în grupul de 

lucru pentru implementarea proiectului. Coordonatorul de practică este preşedintele 

comisiei de selecţie.  

Principalele atribuţii ale comisiei de selecţie sunt:  

- verifică eligibilitatea dosarelor, 

- elaborează lista aplicanților eligibili, lista aplicanților în așteptare și lista 

aplicanților neeligibili, în ordinea înregistrării dosarelor de înscriere, 

- alte atribuții privind procesul de selecție, atribuții relevate în procedura de 

selecție în forma definitivă, 

- întocmeşte un raport privind activitatea de selecţie şi îl prezintă managerului de 

proiect. 

Toţi membrii comisiei de selecţie au drept egal în procesul de evaluare. 

Fiecare membru va completa fişa de evaluare (Anexa nr. 3), iar scorul final este dat 

de media scorurilor individuale. Persoanele implicate în procesul de selecţie trebuie 

să îşi exercite atribuţiile respectând calendarul şi criteriile stabilite, precum şi 

următoarele principii: imparţialitate, onestitate, confidenţialitate, transparenţă şi 
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responsabilitate. Orice conflict de interese va fi adus la cunoştinţa managerului de 

proiect şi va fi rezolvat astfel încât să se asigure respectarea principiilor menţionate. 

 

4) Rezultate finale ale selecţiei 

După finalizarea evaluării dosarelor, rezultatele se vor afişa pe site-ul 

proiectului şi se vor comunica candidaților în mod individual pe adresa de email 

declarată de către aceștia în Formularul de înregistrare individuală a participanților. 

Rezultatele evaluării se prezintă sub forma Admis/Respins. 

Eventualele contestații se vor transmite, în scris pe adresele de mail ale 

proiectului practica.cig@ase.ro pentru studenții Facultăţii de Contabilitate și 

Informatică de Gestiune și practica.fabbv@ase.ro pentru studenții Facultății de 

Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, în termen de 48 de ore de la data postării 

rezultatelor pe website-ul Solicitantului și transmiterea pe e-mail-ul candidaților. 

Eventualele contestații vor fi soluționate în maxim 48 ore de la depunere. Rezultatele 

evaluării contestațiilor vor fi publicate pe website-ul Solicitantului și transmise pe e-

mail-ul candidaților, în termen de 48 de ore de la soluționare. 

 

  

mailto:practica.cig@ase.ro
mailto:practica.fabbv@ase.ro
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3.2. CALENDARUL PROCESULUI DE SELECŢIE 

 

Etapă în procesul de selecţie Perioada 

1) Întocmirea şi diseminarea anunţului de 

selecţie 

 

Etapa I: anul universitar 2020-2021: 

până la 10 decembrie 2020 

Etapa II, anul universitar 2021-2022: 

până la 10 octombrie 2021 

2) Înscrierea candidaturii studenţilor prin 

depunerea dosarului de înscriere 

Etapa I: anul universitar 2020-2021: 

În mod continuu până la 01 iunie 

2021 

Etapa II, anul universitar 2021-2022: 

În mod continuu până la 01 iunie 

2022 

3) Evaluarea dosarelor depuse  

 

Evaluarea dosarelor se face în mod 

continuu, cu validarea săptămânală 

a GT  

4) Rezultatele selecţiei 

 

Selecția dosarelor se face în mod 

continuu, cu validarea săptămânală 

a GT 

5) Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea 

acestora 

 

48 ore de la afişare rezultatelor 

6) Rezultate finale 

 

48 ore după termenul de depunere a 

contestaţiilor 
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4. CRITERII DE SELECŢIE 

 

Selecția participanților se va realiza pe baza următoarelor criterii:  

1. Depunerea dosarului de candidatură complet în termenul stabilit  

2. Apartenența la grupul țintă al proiectului, așa cum este definit de Cererea de 

Finanțare și Ghidul Solicitantului – Condiții specifice: studenți (ISCED 5-7)  

3. Domiciliul/rezidența în afara regiunii București-Ilfov  

4. Regula „primul venit, primul servit” 

În procesul de selecție vor fi evaluate minim trei caracteristici în baza 

informațiilor cuprinse în Scrisoarea de motivație:  

 situația școlară,  

 nivelul de interes   

 congruența cu cerințele proiectului. 

 

Selecţia studenţilor se realizează în două etape:  

Etapa 1: verificarea îndeplinirii simultane a criteriilor de eligibilitate 

Etapa 2: pentru studenţii care au trecut de etapa 1 se determină un punctaj care 

reflectă modul în care studentul răspunde obiectivelor proiectului (prin Scrisoarea de 

motivație). Pentru fiecare criteriu se acordă o notă de la 0 la 10. Ierarhizarea se 

efectuează în ordinea descrescătoare a punctajelor. În caz de egalitate a punctajului 

se alege studentul care îndeplineşte, în ordine, unul dintre criteriile: vine dintr-o 

categorie defavorizată, prezintă o motivaţie mai mare pentru realizarea stagiului. 
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În funcție de numărul de locuri oferite/disponibile în cadrul firmelor se pot 

constitui liste de rezerve cu studenții care și-au exprimat interesul pentru a participa 

la activitățile proiectului. 

 

Criteriile de eligibilitate sunt următoarele: 

1) să fie înmatriculat în anul II de studii, ciclul de licență, într-un program al 

Academiei de Studii Economice din Bucureşti, de la facultățile Contabilitate și 

Informatică de Gestiune sau Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori; 

2) să respecte condițiile de apartenență la grupul țintă al proiectului, așa cum 

este definit de Cererea de Finanțare și Ghidul Solicitantului – Condiții specifice: 

studenți (ISCED 5-7); 

3) să aibă domiciliul/rezidența în afara regiunii București-Ilfov; 

4) să fie cetăţean român; 

5) să nu fie angajat cu contract de muncă, contract civil sau alte forme într-un 

domeniu corespunzător specializării facultății din care face parte, respectiv al 

Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune sau Finanțe, Asigurări, 

Bănci și Burse de Valori; 

6) să nu fi beneficiat anterior de finanţare prin proiecte POCU similare pentru 

activităţi de practică sau consiliere. 
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Criteriile de selecţie pe bază de punctaj sunt următoarele: 

1) nivelul rezultatelor profesionale (apreciat pe baza mediei din anul I), conform 

situației școlare; 

2) nivelul de interes, conform Scrisorii de motivație; 

3) congruența cu cerințele proiectului, conform Scrisorii de motivație. 

Fiecare criteriu este apreciat printr-o notă de la 0 la 10.  

 

5. ANEXE 

 

Anexa nr. 1 - Anunţul de selecţie 

Anexa nr. 2 - Calendarul procesului de selecţie 

Anexa nr. 3 - Fişa de evaluare 

Anexa nr. 4 - Formularul de înregistrare individuală a participanților 

Anexa nr. 5 - Adeverință student 

Anexa nr. 6 - Declaratie de dublă finanțare 

Anexa nr. 7 - Declarația de confidențialitate 

Anexa nr. 8 - Scrisoarea de motivație (cerințe) 
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
Programul Operaţional Capital Uman  
Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe 
Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar 
care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / 
cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 
Titlu proiect: Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și 
finanțe 
Cod proiect: POCU/626/6/13/131881 

 

Anexa nr. 1 

ANUNŢ DE SELECŢIE  

 

PROIECT POCU „Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin 

stagii de practică în contabilitate și finanțe”, cod SMIS 131881 

 

În conformitate cu legislaţia în vigoare privind stagiile de practică, cu 

propunerea de proiect pentru Axa prioritară 6. „Educaţie şi competenţe”, 

Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar 

universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la 

activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe 

sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile 

de specializare inteligentă conform SNCDI şi cu metodologia de selectare entităţilor 

economice în cadrul cărora se desfăşoară stagiile de practică pentru cei 330 de 

studenţi din anul II ai Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune și ai 

Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori care vor efectua practica, se 

organizează selecţia studenţilor pentru desfăşurarea stagiilor de practică. 
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Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea numărului 

absolvenților de învățământ terțiar economic care își găsesc un loc de muncă în urma 

accesului la stagii de practică. Astfel, se urmărește ca cei 330 studenți, membri ai 

grupului țintă, să identifice și să acceseze un loc de muncă în domeniul de pregătire 

(contabilitate, informatică de gestiune sau finanțe-bănci), prin identificarea și 

dezvoltarea de abilități, aptitudini și deprinderi practice în cadrul unui program 

integrat de practică de specialitate. 

Intenţia studenţilor de a se înscrie în grupul ţintă în cadrul acestui proiect se 

exprimă prin trimiterea dosarului de candidatură conform calendarului procesului de 

selecție. 

Dosarul de candidatură complet trebuie să cuprindă următoarele documente 

(format disponibil pe site-ul proiectului www.practica-contafin.ase.ro): 

1. Formularul de înregistrare individuală a participanților în grupul țintă care va 

cuprinde informații cheie despre aceștia, în original (Anexa nr. 4); 

2. Copie carte de identitate, în termen de valabilitate, pentru verificarea 

îndeplinirii condițiilor de eligibilitate privind domiciliul/reședința beneficiarilor și 

vârsta;  

3. Adeverință student, în original (adeverința de student va fi obținută de către 

membrii echipei de implementare de la secretariatul facultății și va fi atașată 

ulterior la dosarul de candidatură) (Anexa nr. 5); 

4. Declaratie de dublă finanțare, în original (Anexa nr. 6); 

5. Declarația de confidențialitate, în original (Anexa nr. 7); 

6. Scrisoarea de motivație (Anexa nr. 8).  

Pe copiile documentelor se va completa „Conform cu originalul”, se va semna 

și data.  

http://www.practica-contafin.ase.ro/


   

 

20 
 

Candidații au obligația de a furniza datele lor personale, solicitate la 

completarea documentației, cu respectarea dispozițiilor legale menționate, având 

obligația de a respecta prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE, transpusă prin Legea nr. 190/2018 (măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului UE 2016/679). 

Candidații vor transmite dosarul de candidatură, atât în format electronic 

(A) cât și în format fizic (B), astfel: 

C) În format electronic: prin completarea și transmiterea electronică la adresele 

de e-mail ale proiectului practica.cig@ase.ro pentru studenții Facultăţii de 

Contabilitate și Informatică de Gestiune și practica.fabbv@ase.ro pentru studenții 

Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori;  

D) În format fizic: în termen de maxim 30 de zile de la transmiterea în format 

electronic prin depunerea la locațiile de implementare ale proiectului, 

respectiv Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune și  Facultatea de 

Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, din cadrul Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti sau prin transmiterea prin poștă/curier către: 

Academia de Studii Economice din București, Facultatea Contabilitate și 

Informatică de Gestiune, adresă București, Piața Romană nr. 6, sector 1, cod 

poștal 010374, cu specificarea În atenția domnului Anica-Popa Adrian proiect 

POCU 131881. 

Dosarele vor fi analizate de o comisie de selecţie. Rezultatele selecţiei vor fi 

comunicate candidaţilor pe adresa de email declarată de către aceștia în Formularul 

de înregistrare individuală a participanților şi prin afişare pe site-ul proiectului. 

Eventualele contestaţii se depun prin email la adresele proiectului 

(practica.cig@ase.ro și practica.fabbv@ase.ro) în termen de 48 de ore de la 

mailto:practica.cig@ase.ro
mailto:practica.fabbv@ase.ro
mailto:practica.cig@ase.ro
mailto:practica.fabbv@ase.ro
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comunicarea rezultatelor şi vor fi soluționate în maxim 48 ore de la depunere. 

Rezultatele evaluării contestațiilor vor fi publicate pe website-ul Solicitantului și al 

proiectului www.practica-contafin.ase.ro și transmise pe e-mail-ul candidaților, în 

termen de 48 de ore de la soluționare. 

 

  

http://www.practica-contafin.ase.ro/
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
Programul Operaţional Capital Uman  
Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe 
Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar 
care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / 
cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 
Titlu proiect: Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și 
finanțe 
Cod proiect: POCU/626/6/13/131881 

Anexa nr. 2 

CALENDARUL PROCESULUI DE SELECŢIE 

 

Etapă în procesul de selecţie Perioada 

1) Întocmirea şi diseminarea anunţului de 

selecţie 

 

Etapa I: anul universitar 2020-2021: 

până la 10 decembrie 2020 

Etapa II, anul universitar 2021-2022: 

până la 10 octombrie 2021 

2) Înscrierea candidaturii studenţilor prin 

depunerea dosarului de înscriere 

Etapa I: anul universitar 2020-2021: 

În mod continuu până la 01 iunie 

2021 

Etapa II, anul universitar 2021-2022: 

În mod continuu până la 01 iunie 

2022 

3) Evaluarea dosarelor depuse  

 

Evaluarea dosarelor se face în mod 

continuu, cu validarea săptămânală 

a GT  

4) Rezultatele selecţiei 

 

Selecția dosarelor se face în mod 

continuu, cu validarea săptămânală 

a GT 

5) Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea 

acestora 

 

48 ore de la afişare rezultatelor 

6) Rezultate finale 

 

48 ore după termenul de depunere a 

contestaţiilor 
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
Programul Operaţional Capital Uman  
Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe 
Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar 
care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / 
cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 
Titlu proiect: Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și 
finanțe 
Cod proiect: POCU/626/6/13/131881 

Anexa nr. 3 

 

FIŞA DE EVALUARE A STUDENȚILOR CARE VOR EFECTUA STAGIUL DE 

PRACTICĂ  

Criterii Evaluare Observaţii 

1. Criterii eliminatorii  
(prin evaluare se notează cu „Da” îndeplinirea şi „Nu” neîndeplinirea criteriului) 

Student al ASE   

Respectă condițiile de apartenență la grupul țintă al 
proiectului 

  

Are domiciliul/rezidența în afara regiunii București-
Ilfov 

  

Cetăţean român    

Nu este angajat într-un domeniu corespunzător 
specializării facultății din care face parte, respectiv 
al Facultății de Contabilitate și Informatică de 
Gestiune sau Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de 
Valori 

  

Nu a beneficiat de finanţare   

Rezultat general (Admis/Respins)   

2. Criterii de selecţie pe bază de punctaj 
(evaluarea se realizează prin punctaj de la 0 la 10) 

Rezultate profesionale    

Nivelul de interes conform Scrisorii de motivare   

Congruența cu cerințele proiectului conform Scrisorii 
de motivare 

  

Categorie defavorizată   

Punctaj total   
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
Programul Operaţional Capital Uman  
Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe 
Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar 
care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / 
cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 
Titlu proiect: Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și 
finanțe 
Cod SMIS proiect: POCU/626/6/13/131881  

 

Anexa nr. 4 

 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Secțiunea A.  La intrarea în operațiune 

 

Informații personale: 

 

Date de contact: (nume şi prenume) ................................................................................. 

adresa domiciliu: .........................................................................................................  

.............................................................................................................................., 

locul de reședință: ....................................................................................................... 

...............................................................................................................................  

telefon: ................................., e-mail: ....................................................................... 

 

Data intrării în operațiune: .................................... 

 

CNP:     .................................... 

 

Student al: Facultăţii de Contabilitate și Informatică de 
Gestiune 

 

 Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de 
Valori 

 

 

Zonă:   Urban   
 Rural  
 

Localizare geografică:       
Regiune: Nord–Est  Sud-Est  Sud 

Muntenia 
 Sud Vest 

Oltenia 
 

 Vest  Nord–Vest  Centru    
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Județ: 
 

.................................... 
 

Unitate teritorial 
administrativă: 

 

.................................... 

   

Gen: Masculin  
 Feminin  
  

Vârsta: Persoană cu vârsta sub 25 ani  
 Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 50 

ani 
 

 Persoană cu vârsta peste 50 de ani 
 

 

 

Categoria de Grup Țintă din care face parte:      .................................... 

 

Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată: 

Angajat 
 

Angajat pe cont propriu 
 

Șomer 
 

Șomer de lungă durată 
 

Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.) 
 

Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare 
 

Nivel de educație: 

Studii Educație timpurie (ISCED 0) 
 

Studii primare (ISCED 1)                                                 
 

Studii gimnaziale (ISCED 2) 
 

Studii liceale (ISCED 3) 
 

Studii postliceale (ISCED 4) 
 

Studii superioare (ISCED 5)  
 

Studii superioare (ISCED 6) 
 

Studii superioare (ISCED 7) 
 

Studii superioare (ISCED 8) 
 

fără ISCED 
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Persoană dezavantajată: 

 DA    

 NU    

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate  
Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere  
Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în 
întreținere 

 

Migranți  
Participanți de origine străină  
Minorități  
Etnie romă  
Alta minoritate decât cea de etnie romă  
Comunități marginalizate   
Participanți cu dizabilități  
Alte categorii defavorizate  
Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă  
Niciuna din opțiunile de mai sus  

                                                                 

Semnătura participant                 Semnătura responsabil cu înregistrarea 

participanților 

……………………     …………………… 

Data:      Data: 

……………………     …………………. 

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la 
utilizarea și prelucrarea datelor personale. 
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU,  nu 
sunt prelucrate în niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare 
individuală și nu sunt comunicate către niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile 
publice, conform prevederilor legale în vigoare. 
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
Programul Operaţional Capital Uman  
Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe 
Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar 
care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / 
cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 
Titlu proiect: Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și 
finanțe 
Cod proiect: POCU/626/6/13/131881 

 

Anexa nr. 5  

 

ADEVERINTA DE CERTIFICARE A CALITĂŢII DE STUDENT ÎN 

CADRUL PROGRAMELOR DE LICENŢĂ ORGANIZATE DE 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 

 

Adeverinţa tip se eliberează de secretariatele facultăţilor 

de care aparţin programele de licenţă şi va avea semnătura 

în original a secretarei şi a unui reprezentant din 

conducerea facultăţii. 

  



   

 

28 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
Programul Operaţional Capital Uman  
Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe 
Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar 
care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / 
cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 
Titlu proiect: Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și 
finanțe 
Cod proiect: POCU/626/6/13/131881 

 

Anexa nr. 6  

 

 

DECLARAŢIE DE DUBLĂ FINANŢARE 

 

 

Subsemnatul(a) ...................................………………………...................…………,  

CNP ……………........………….........., C.I. seria …………, nr. …......………….., eliberat la data de 

…………….. de ………..................……………….., student(ă) al(a)     Facultăţii de Contabilitate și 

Informatică de Gestiune /   a  Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, din 

cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în anul II, candidat în cadrul proiectului 

„Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în 

contabilitate și finanțe”, declar pe propria răspundere că nu beneficiez de nici o altă 

finanţare europeană prin Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 2014-

2020 pentru activităţi similare cu cele ale proiectului anterior menționat.  

 

 

 

Data:  

 

Semnătura, 
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
Programul Operaţional Capital Uman  
Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe 
Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar 
care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / 
cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 
Titlu proiect: Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și 
finanțe 
Cod proiect: POCU/626/6/13/131881 

 

Anexa nr. 7  

DECLARAŢIE DE CONFIDENȚIALITATE  

 
Subsemnatul(a) ...........................………..............………………........……...……, CNP 

.........……………...……………….., C.I. seria ……, nr. ……...……….., eliberat la data de 

…….......……….. de ................................………………….., student(ă) al(a)     Facultăţii de 

Contabilitate și Informatică de Gestiune /    Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de 

Valori, din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în anul II, candidat în cadrul 

proiectului POCU/626/6/13/131881 cu titlul „Dezvoltarea și consolidarea competențelor 

studenților prin stagii de practică în contabilitate și finanțe”, proiect finanţat în perioada 

22 septembrie 2020 – 21 septembrie 2022 din Fondul Social European (FSE), Programul 

Operaţional Capital Uman (POCU), prin prezenta declar că îmi dau consimţământul expres, 

conform dispoziţiilor REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, transpusă prin Legea nr. 190/2018 (măsuri de 

punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679), ca datele mele cu caracter personal puse 

la dispoziţia universităţii să fie prelucrate de Academia de Studii Economice din Bucureşti în 

calitate de Beneficiar al proiectului. 

În acelaşi timp, îmi exprim consimţământul ca aceste date să fie utilizate, prelucrate 

şi transferate în ţări din Uniunea Europeană de către Academia de Studii Economice din 

Bucureşti în baza dispoziţiilor legale cuprinse în Legea nr. 190/2018 (măsuri de punere în 

aplicare a Regulamentului UE 2016/679). 
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Iau act de faptul că, în baza dispoziţiilor Legii nr. 190/2018 (măsuri de punere în 

aplicare a Regulamentului UE 2016/679), am dreptul de acces, intervenţie şi opoziţie asupra 

acestor date personale, formulând o cerere scrisă datată şi semnată.  

 

Data:         

Semnătura, 
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Anexa nr. 8  

 

 

SCRISOARE DE MOTIVAŢIE 

(cerințe) 

 
 

Scrisoarea de motivaţie trebuie să cuprindă în mod obligatoriu: 
 

 datele de identificare al studentului precum: nume, prenume, CNP, denumirea 
facultăţii din care provine 

 descriere a situației școlare  

 interesul pentru un anumit domeniu/disciplină 

 motivarea interesului de a face parte din grupul țintă al proiectului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENŢIE! Marimea scrisorii de motivație nu trebuie să depăşească o pagină! 
Cerințe de tehnoredactare: 
Font: Trebuchet MS, 11 pct, paragraf - spațiere un rând 

 


