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APEL DE SELECȚIE 1
din data de 12.07.2021
MANAGER ÎN ACȚIUNE - STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ ÎN DOMENIUL ECONOMIC

Prezentul apel de selecție este lansat în cadrul activităților proiectului Manager în acțiune - stagii
de practica în domeniul economic, POCU/626/6/13/ 133175, al cărui obiectiv general este de
consolidare și dezvoltare a unsprezece parteneriate cu angajatori pentru sprijinirea și dezvoltarea
competențelor și aptitudinilor profesionale pe o perioadă de 24 luni a 284 de studenți din cadrul
domeniului economic în procesul de tranziție din mediul educațional către piața muncii prin
intermediul unui sistem integrat, intensiv și coerent de servicii de consiliere și orientare
profesională, organizarea de stagii de pregătire practică, în vederea facilitării inserției pe piața
muncii a unui numar de 106 studenți.

Informații despre proiect

LOCURI DISPONIBILE ÎN PROIECT

Pentru prezentul apel de selecție, sunt disponibile următorul număr de locuri: 16

DOMENII

Științe economice (Administrarea afacerilor, Cibernetică economică, Statistică și
previziune economică, Informatică economică, Contabilitate, Economie, Economie
agroalimentară și a mediului, Finanțe, Management, Marketing, Economie și afaceri
internaționale);

LIDER DE PARTENERIAT „FUNDAȚIA OTP BANK”

Misiunea Fundației este de a crește constant numărul de participanți la programele
dedicate educației financiare, acestea fiind adaptate în funcție de nevoile participanților.
Fundația dorește o cooperare și colaborare eficientă cu stakeholderii și aspiră către
formarea unei comunități interesate de educația financiară.

MEMBRU 1 - ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

Academia de Studii Economice din București este o universitate de cercetare avansată și
educație, care organizează studii universitare și cercetare științifică în domeniile
știintelor economice, administrative și socioumane. ASE este considerată drept cea mai
importantă instituție de învățământ superior economic din țară.

MEMBRU 2 - ASOCIAȚIA CONSULTANȚINLOR ÎN MANAGEMENT

AMCOR a fost înființat în 1990, iar în prezent reunește firme de consultanță și training în
management, dar și persoane fizice autorizate care prestează servicii de consultanță în
management pentru clienții lor.

PERIOADA DE PRACTICĂ

Iulie - septembrie 2021

TOTAL ORE DE PRACTICĂ

90 de ore (program de licență)/284 (program masterat)

PROGRAM

aproximativ 6 h/zi, program flexibil, fără a se depăși ora 20:00

PERIOADĂ DE ÎNSCRIERE

12.07.2021 - 18.07.2021

Premii

PREMIUL I

PREMIUL II

PREMIUL III

MENȚIUNE

2.000 lei

1.500 lei

1.000 lei

750 lei

Aplicație de înscriere

Studenții

se

pot

înscrie

în

cadrul

proiectului

prin

completarea

următorului

formular

https://forms.gle/o8f1aqYgCPAXQQsdA
Studenții vor completa chestionarul creat prin intermediul Google Forms cu datele personale și vor
încărca documentele solicitate. Documentele sunt necesare în contextul participării la proiect și
verificării eligibilității acestora, iar datele personale ale studenților nu vor fi utilizate în alte scopuri.

Activități derulate
Proiectul

își

propune

să

furnizeze

În cadrul stagiilor de practică, studenții vor

participanților cunoștințele necesare pentru a

învăța

pătrunde, ulterior, pe piața muncii. Printre

dobândite în mediul universitar. Stagiile de

acțiunile

practică se vor baza pe interacțiunea cu

desfășurate

pentru

îndeplinerea

acestui demers se numără:

să

aplice

cunoștințele

teoretice

specialiști din diverse domenii și pe schimbul
de experiențe și bune practici.
Workshop-urile

Stagii de practică specializate;

vor

facilita

interacțiunea

dintre studenți și profesioniști având rolul de
a inspira dorința de dezvoltare profesională,,

Workshop-uri de dezvoltare

într-o locație informală (zonă montană), cu o

personală;

durată totală de 3 zile, pe parcursul cărora
costurile de acomodare (hrană și cazare) vor fi

Training-uri în servicii informatice

asigurate de către organizatori.

pentru managementul afacerii;
Activitățile

de

consiliere

Activități de consiliere și orientare

profesională

profesională.

autocunoașterea profesională și
studentului
angajatorul.

It always seems
impossible until it`s
done.
Nelson Mandela

au
pentru

rolul

și
de

primul

orientare
a

facilita

pregătirea

contact

cu

Criterii de eligibilitate

În contextul realizării solicitărilor de înscriere, responsabilii desemnați vor verifica eligibilitatea
studenților în proiect, în funcție de următoarele criterii:

Studentul să fie înmatriculat în cadrul unei instituții de învățământ superior
acreditate;
Studentul să aibă domiciliul într-una din regiunile mai puțin dezvoltate ale României:
Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru;

Studentul să aibă prevăzută disciplina de practică în programa de studii de licență /
master;

Studentul nu a mai participat la un stagiu de practică similar finanțat din Fondul
Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU).

Termenul și modalitatea de depunere a documentelor
Pentru

înscrierea

în

proiect,

studenții

interesați

vor

completa

formularul

https://forms.gle/o8f1aqYgCPAXQQsdA
Este necesar ca aplicanții să se încadreze în termenul de înscriere menționat, în contextul
completării formularului. Dacă aceștia îndeplinesc condițiile de participare menționate în secțiune
anterioare, aceștia vor fi contactați de responsabilii desemnați în maximul 7 zile de la finalizarea
termenului.
Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 21 iulie 2021 .
Totodată, în cazul în care numărul de studenți înscriși este mai mare decât cel prevăzut în
momentul formulării proiectului, departajarea studenților se va realiza prin intermediul unei
scrisori

de

intenție,

pe

care

aplicanții

o

vor

trimite

pe

adresa

de

e-mail:

managerinactiune@gmail.com.
După soluționarea contestațiilor vor fi afișate listele finale, acestea fiind însoțite de conceptele
Admis/Respins/Rezervă. Poziția rezervă implică faptul că persoanele de pe această poziție sunt în
așteptare pentru prezentul apel de selecție sau vor fi contactate pentru apelurile ulterioare.
Persoanele declarate Admise vor fi contactate de Responsabilul Comunicare Grup Țintă și vor
completa dosarul de înscriere cu următoare documente:
Cerere de înscriere;
Formular de înregistrare în grupul țintă;
Declarație de consimțământ;
Declarație de evitare dublă finanțare;
Copie document de identitate;
Adeverință de student;
Acord GDPR;
Alte documente relevante din care să reiasă încadrarea în grupul țintă, dacă este cazul.

Date de contact

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați pe adresele următoare:

PERSOANĂ DE CONTACT

Loredana Șocîte - Manager de proiect

ADRESĂ DE E-MAIL

managerinactiune@gmail.com

TELEFON

0756 690 583

