
   

 
 
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  

 

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE  
 
 
 

INFORMAȚII COMPANIE: 

 

 

Denumire:   …………………………………………………….……………………………………………………….. 

Sediul:   ………………………………………………………………………………………………………………. 

CUI:   ………………………………. 

Nr. Reg. Com.: ……………………………………………………………. 

Cod CAEN   principal: ………………………………………….. 

  secundar: ………………………………………….. 

Telefon:   ……………………………………..  

Adresă e-mail:  …………………………………………………………………  

Persoană de contact:  ………………………………………………………………… 

Funcție:   ………………………………………………………………… 

  



   

 
 
INFORMAȚII DESPRE LOCURILE DE MUNCĂ: 

 

Numărul mediu de angajați în anul precedent:      ……….. 

Numărul de locuri de muncă create în anul precedent:     ……….. 

Numărul de locuri de muncă disponibile în ultimele 12 luni:    ……….. 

Previziunea numărului locurilor de muncă care vor fi disponibile  

 pe termen scurt și mediu:      ……….. 

 

INFORMAȚII DESPRE CAPACITATEA DE ORGANIZARE A STAGIILOR DE PRACTICĂ: 

 

Locația de desfăşurare a stagiilor de practică:  …………………………………………… 
 
…………………….………………………………………………………………………………………………. 

 

Evaluaţi cu DA/NU următoarele aspecte referitoare la entitate: 

 DA NU 

Deține o dotare corespunzătoare - logistică, tehnică și tehnologică - necesară 
valorificării cunoștințelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de 
instruire 
 

  

Deține resurse umane cu studii superioare care să coordoneze și să participe la 
evaluarea desfășurării practicii studenților 
 

  

Poate să desfășoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea 
activității de practică a studenților în condiții normale, fără a se depăşi ora 
20.00 

  

 
 

Prin prezenta ne exprimăm acordul privind respectarea obligaţiilor de bază ale partenerului de 
practică (primirea de studenţi, numirea de tutori, desfășurarea stagiilor de practică, semnarea 
documentelor de practică, colaborarea cu echipa de implementare proiectului). 

 

 

Data:         

Nume și prenume/ funcție, 

 

Semnătura, 

 


