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ANUNŢ DE SELECŢIE  

A ENTITĂŢILOR ECONOMICE ÎN CADRUL CĂRORA  

SE VA EFECTUA STAGIULUI DE PRACTICĂ  

 

 

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 entităţilor economice în cadrul cărora se 

desfăşoară stagiile de practică. 

 



   

 
 

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. 

Stagiul de practică de specialitate se derulează la o entitate economică ce 

poate fi: societate comercială, instituţie publică, bancă, precum şi în alt tip de 

organizaţie, care poate asigura condiţiile desfăşurării stagiului de practică. 

Entitatea economică în cadrul căreia se desfăşoară stagiile de practică 

trebuie  

 să dețină o dotare corespunzătoare - logistică, tehnică și tehnologică - 

necesară valorificării cunoștințelor teoretice primite de practicant în cadrul 

procesului de instruire;  

 să aibă specialiști cu studii superioare care să coordoneze și să participe la 

evaluarea desfășurării practicii studenților; 

 să desfășoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea 

activității de practică a studenților în condiții normale, fără a se depăși ora 

20.00.  

Entitatea economică în cadrul căreia se desfăşoară stagiile de practică se 

obligă: 

 să primească un număr de minim 3 (trei) studenţi în vederea efectuării unui 

stagiu de practică cu o durată totală de 84 de ore, acord exprimat prin 

semnarea unui acord de parteneriat; 

 să semneze convenţia de practică pentru studenţii acceptaţi pentru 

efectuarea stagiului şi să furnizeze o adeverinţă din care să reiasă 

aprecierea activităţii studentului practicant; 

 să numească un tutore de practică (angajat întreagă sau acționar/asociat cu 

sau fără carnet de muncă cu abilităţi dovedite de îndrumare, supervizare şi 

aptitudini de dezvoltarea a competenţelor); 

 să colaboreze cu echipa de implementare a proiectului pe parcursul 

desfăşurării proiectului. 

 



   

 
 

Beneficii pentru entitatea economică în cadrul căreia se desfăşoară stagiile 

de practică: 

 consolidarea unui parteneriat universitate – angajator care va conduce la 

creşterea înţelegerii nevoilor proprii şi la adaptarea cerinţelor şi eforturilor, 

cu un impact pozitiv şi pe termen lung pentru angajatori prin calitatea 

resursei umane; 

 îmbunătăţirea imaginii firmelor în rândul studenţilor, ceea ce va conduce pe 

termen mediu şi lung la atragerea unei forţe de muncă înalt calificate. 

Intenţia firmelor de a deveni parteneri de practică în cadrul acestui proiect 

se exprimă prin trimiterea dosarului firmei prin email la una din adresele  

proiectului practica.cig@ase.ro sau practica.fabbv@ase.ro. Primirea dosarului va fi 

confirmată printr-un email de către unul dintre membrii echipei de implementare 

a proiectului. 

Dosarul firmei trebuie să cuprindă: 

1. Formular de înregistrare, semnat și datat (Anexa nr. 2);  

2. Copie CUI sau extras ONRC;  

Formular de înregistrare va conține date despre firmă: datele de 

identificare ale firmei; codul CAEN principal și secundar al întreprinderii, obiect de 

activitate, numărul de locuri de muncă disponibile în ultimul an; locația de 

desfășurare a stagiilor de practică, previziunea locurilor de muncă care vor fi 

disponibile pe termen scurt și mediu; număr de telefon; email, persoană de 

contact (nume , prenume și funcție). 

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

semna și data.  

În activitatea de selecție se va acorda prioritate întreprinderilor care au 

avut disponibile locuri de muncă vacante pe parcursul ultimul an. 

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

fi comunicate companiilor candidate prin email şi prin afişare pe site-ul proiectului 

www.practica-contafin.ase.ro. Eventualele contestaţii se depun prin email la una 

din adresele proiectului practica.cig@ase.ro sau practica.fabbv@ase.ro în termen 

de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor şi se soluţionează în termen de 48 de 

ore de la primire de către echipa de implementare a proiectului. 
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