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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.

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 la Metodologia
de selecție a studenților pentru grupul țintă);
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 la Metodologia de selecție a
studenților pentru grupul țintă);
4. Declaratie de dublă finanțare, în original (Anexa nr. 6 la Metodologia de
selecție a studenților pentru grupul țintă);
5. Declarația de confidențialitate, în original (Anexa nr. 7 la Metodologia de
selecție a studenților pentru grupul țintă);

6. Scrisoarea de motivație (Anexa nr. 8 la Metodologia de selecție a studenților
pentru grupul țintă).
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

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:
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
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.

