Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe
Prioritatea de investiții: 10.iv
Obiectivul specific: 6.13 – Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un
potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: Manager în acțiune - stagii de practica în domeniul economic
Contract: POCU/626/6/13/133175

Anexa nr.1

Anunț de selecție parteneri de practică
în proiectul Manager în acțiune - stagii de practică în domeniul
economic – POCU/626/6/13/133175
Parteneriatul format din Fundația OTP Bank România, Academia de Studii Economice din
București – ASE și Asociația Consultanților în Management din România – AMCOR anunță
organizarea unei proceduri de selecţie a unor Parteneri pentru derularea stagiilor de pregătire
practică a studenților în cadrul proiectului Manager în acțiune - stagii de practică în domeniul
economic – POCU/626/6/13/133175.
Selecția partenerilor de practică se organizează în conformitate cu legislația în vigoare privind
stagiile de practică, cu proiectul aprobat și cu procedura de selecție a partenerilor de practică.
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului este de consolidare și dezvoltare a 11 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 educational către piața muncii prin intermediul unui sistem integrat, intensiv și
coerent de servicii de consiliere și orientare profesională, organizarea de stagii de pregătire
practică, din care 63 dintre acestea în entitați care activează în domenii de specializare
inteligentă, workshop-uri și vizite de studiu în vederea facilitării inserției pe piața muncii a
unui număr de 106 studenți.
Scopul principal al proiectului constă în creșterea ratei de participare a studenților din
învățământul terțiar universitar la programe de învățare la locul de muncă, prin participarea
unui număr de 284 de studenți înmatriculați în cadrul Academiei de Studii Economice din
București, precum și în cadrul altor facultăți cu profil economic, la activități educaționale
optimizate, centrate pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale
cerute pe piața muncii, precum stagii de pregătire practică și sesiuni de consiliere și orientare
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în carieră, workshop-uri de dezvoltare personală și vizite de studiu, activități ce sunt
implementate în cadrul unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat, inclusiv cu entități din
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de
specializare inteligentă conform SNCDI.
Partenerul de practică este o societate comercială, o instituţie centrală ori locală sau orice
altă persoană juridică ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în
nomenclatorul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi care poate participa la
procesul de instruire practică a studenţilor.
Practicantul este studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea
cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu
specializarea pentru care se instruieşte (Studenți înmatriculați în anul 2 licență/ anul 1 și 2
master)
Partenerul de practică:
- Încheie un acord de parteneriat cu Organizatorul de practică (instituţia de învăţământ
universitar)
- Semnează convenţia de practică pentru studenţii acceptaţi pentru efectuarea stagiului şi
furnizează la finalul stagiului o adeverinţă din care să reiasă aprecierea activităţii studentului
practicant
- Desemnează persoanele care se ocupă de îndrumarea şi urmărirea activităţii de practică a
studenţilor și agreează calendarul de practică
- Realizează instructajul privind protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, specifice
activităților pe care le va desfășura practicantul
- Îl ajută pe practicant să îşi urmărească programa analitică/portofoliul de practică, punându-i
la dispoziţie mijloacele necesare
- Semnează listele de prezență și evaluează studenții
- Colaborează cu echipa de implementare a proiectului pe parcursul desfăşurării acestuia

Condiții obligatorii de realizare/continuare a parteneriatelor:
1.
Acordurile de parteneriat încheiate între instituția de învățământ superior și potențiali
angajatori (partenerii de practică) pentru derularea stagiilor de pregătire exced cu cel puțin
un an universitar durata de implementare a proiectului.
2.
Acordurile de parteneriat între instituția de învățământ superior și potențiali
angajatori (partenerii de practică) pentru derularea stagiilor de pregătire includ măsuri
concrete privind ocuparea tinerilor din grupul țintă.
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Entitățile care vor încheia parteneriate în cadrul prezentului proiect nu vor fi obligate să
susțină stagii de practică cu studenții, în cazul în care acestea nu au fost selectate de către
studenți pentru a fi baza de practică.
Criteriile de selecție parteneri de practică
1. Sediul/punctul de lucru este situat în București-Ilfov sau în regiunea Sud Muntenia –
Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman
2. Locurile de practică sunt relevante pentru domeniul de studiu al studenților - domeniul
economic
3. Activitățile de practică ce urmează a fi derulate sunt în acord cu activitățile derulate în
mod curent de către organizație
4. Are capacitate operațională
5. Are potențial de învățare pentru studenți
6. Deține dotări corespunzătoare, logistică, tehnică și tehnologică, necesare valorificării
cunoștințelor teoretice însușite de practicant în cadrul procesului de instruire
7. Alocă specialiști cu studii medii și superioare, care să coordoneze și să participe la
evaluarea practicii studenților, în domeniul vizat de către studenți – 1 specialist în
domeniul vizat de către studenți pentru câte 3 studenți primiți în practică
Punctaj
maxim

Criteriile de evaluare parteneri de practică
1. Experiența anterioară în derularea de stagii de practică cu
elevi/studenți

5 puncte: Entitatea economică are o experiență de 0 - 3 ani în derularea de
stagii de practică cu elevi/studenți
10 puncte: Entitatea economică are o experiență mai mare de 3 ani în
derularea de stagii de practică cu elevi/studenți

10

10

2. Experiența anterioară în colaborarea cu instituția de învățământ
superior pentru derularea stagiilor de pregătire practică pentru
studenți

10

5 puncte: Entitatea economică nu are încheiat un Acord de parteneriat cu
instituția de învățământ superior pentru derularea stagiilor de pregătire
practică, înainte de implementarea proiectului
10 puncte: Entitatea economică are încheiat un Acord de parteneriat cu
instituția de învățământ superior pentru derularea stagiilor de pregătire
practică, înainte de implementarea proiectului, acord ce urmează a fi continuat
și consolidat

10

3. Numărul total de studenți pe care entitatea economică este dispusă
să îi accepte în vederea desfășurării stagiului de practică, în
perioada iulie 2021 - ianuarie 2023

70
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Punctaj
maxim

Criteriile de evaluare parteneri de practică
35 puncte: Entitatea economică este dispusă să accepte 1-9 studenți în
vederea desfășurării stagiului de practică, în perioada iulie 2021 - ianuarie
2023
40 puncte: Entitatea economică este dispusă să accepte 10-15 studenți în
vederea desfășurării stagiului de practică, în perioada iulie 2021 - ianuarie
2023
50 puncte: Entitatea economică este dispusă să accepte 16-20 studenți în
vederea desfășurării stagiului de practică, în perioada iulie 2021 - ianuarie
2023
60 puncte: Entitatea economică este dispusă să accepte 21-30 studenți în
vederea desfășurării stagiului de practică, în perioada iulie 2021 - ianuarie
2023

70

70 puncte: Entitatea economică este dispusă să accepte mai mult de 30
studenți în vederea desfășurării stagiului de practică, în perioada iulie 2021 ianuarie 2023
4. Domeniul de activitate - Cod CAEN principal/secundar al entității
economice și obiect de activitate propus pentru practica studenților

5 puncte: Entitatea economică nu activează în domenii de specializare
inteligentă în corelare cu domeniile de specializare conform Anexei 4 bis
OM5376_19.10.2017 la GCS „Stagii de practică pentru studenți”.
10 puncte: Entitatea economică activează în domenii de specializare
inteligentă în corelare cu domeniile de specializare conform Anexei 4 bis
OM5376_19.10.2017 la GCS „Stagii de practică pentru studenți”.
TOTAL

10

10

100

Pentru a fi acceptată ca partener de practică, o entitate economică trebuie să îndeplinească toate
Criteriile de selecție și să obțină cel puțin 50 puncte.
În caz de punctaj final egal între una sau mai mulțe entități economice, departajarea se va face în
funcție de punctajele obținute la următoarele criterii, în ordinea enumerată mai jos, până la
departajarea acestora: 3, 4, 1, 2.
Beneficii ale partenerilor de practică
Printre beneficiile pe care le au angajatorii care încheie parteneriate cu instituția de învățământ
se numără:
- participarea la formarea de capital uman calificat, conform nevoilor specifice nișei ocupate pe
piața muncii;
- stabilirea unui contact primar cu potențiali angajați și familiarizarea lor cu organizația;
Pagina 4 din 6

- îmbunatățirea proceselor interne de selecție și recrutare a resurselor umane, inserție a nou
veniților în organizație;
- dezvoltarea unor competențe precum mentoratul, organizarea activității, delegarea de sarcini,
comunicare pentru angajații stagiari, prin intermediul sesiunilor de formare ca tutore pentru
organizarea stagiului de practică.

Documente de înregistrare a entităților economice
Înregistrarea entităților economice se va face prin completarea online a Formularului de
înregistrare parteneri de practică (Anexa nr. 4) și transmiterea la adresa de e-mail
alexandra.pusca@amcor.ro a documentelor anexa: Copie CUI și Certificat ONRC valabil la
data transmiterii sau orice alt document justificativ din care să reiasă cel puțin informațiile cu
privire la adresa sediului propus pentru desfășurarea stagiilor de practică pentru studenți și
codul CAEN principal/secundar al entității economice și obiect de activitate propus pentru
practica studenților.
Calendarul de selecție a partenerilor de practică:
Etapă selecție parteneri de practică

Perioadă de desfășurare

1. Elaborarea și transmiterea/ publicarea Până la 05.07.2021
anunțului de selecție a partenerilor de
practică
2. Înregistrarea entităților economice
3 cicluri de înregistrare:
1.
Până la 12.07.2021
2.
Până la 15.08.2021
3.
Până la 31.08.2021
3. Evaluarea documentelor de înregistrare Evaluarea documentelor de înregistrare se
face în mod continuu, cu validare după
fiecare ciclu de înregistrare
4. Anunțarea și publicarea rezultatelor
După fiecare ciclu de înregistrare
Anunțarea și publicarea rezultatelor

1.
2.
3.

Până la 14.07.2021
Până la 20.08.2021
Până la 07.09.2021

Depunerea contestațiilor și soluționarea 24 de ore de la comunicarea rezultatelor
acestora
Anunțarea și publicarea rezultatelor finale 24 de ore de la primirea contestației
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Evaluarea documentelor de înregistrare va fi realizată conform criteriilor de selecţie şi în
cadrul perioadei prevăzute pentru evaluare, de către o comisie de evaluare și avizată de
Managerul de proiect.
După finalizarea evaluării documentelor de înregistrare a partenerilor de practică, rezultatele
se vor afişa pe site-ul Partenerului P2 Asociația Consultanților în Management din România –
AMCOR (www.amcor.ro) și al Liderului de proiect Fundația OTP Bank România
(www.okcenter.ro) şi se vor comunica entităților economice pe adresa de e-mail declarată de
către acestea în Formularul de înregistrare a partenerilor de practică. Rezultatul evaluării se
prezintă sub forma Admis/Respins și va fi însoțit de punctajul obținut, pentru cei declarați
admiși.
Eventualele contestaţii se depun la adresa de e-mail alexandra.pusca@amcor.ro în termen de
24 de ore de la comunicarea rezultatelor şi se soluţionează în termen de 24 de ore de la primire
de către echipa de implementare a proiectului.
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