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Procedura reglementează modul în care se realizează selecția masteranzilor care participă
la cele 2 ateliere integrate de schimb de bune practici și dezvoltare a competențelor
organizate în cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/137080: „Practică azi pentru a deveni
managerul de mâine!”

I.

ELEMENTE DE CONTEXT

1. Definiții
Evaluarea reprezintă procesul prin care se analizează activitatea desfăşurată de studenţi
pe parcursul stagiului de practică, gradul de atingere a obiectivelor propuse şi nivelul de
satisfacţie al companiei bază de practică, în legatură cu activitatea practicantului pe
intreaga perioada de timp.
Selecția reprezintă procesul prin care, în baza unei evaluări realizate de o comisie
desemnată în acest sens, sunt aleși participanții la cele două ateliere integrate de schimb
de bune practici și dezvoltare a competențelor organizate în cadrul proiectului
POSDRU/161/2.1/G/137080: „Practică azi pentru a deveni managerul de mâine”
Atelier - Atelierele integrate de schimb de bune practici și dezvoltare a competențelor
organizate în cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/137080: „Practică azi pentru a deveni
managerul de mâine” vor cuprinde sesiuni de coaching si dezvoltare a abilitatilor de tip
„soft-skills”, derulate intr-un cadru non-formal si sustinute de antreprenori si profesionisti
din domeniul managementului si managementului de proiect. In cadrul atelierelor, 50 de
masteranzi (25 masteranzi/atelier) își vor exersa competențele practice dobândite în
stagiile de practică prin jocuri inovatoare, simulări și studii de caz. Astfel de ateliere
reprezintă activități care faciliteazaă nu doar inserția pe piața muncii a GT, ci și dezvoltarea
unor cariere de succes, masteranzii implicați în proiect având oportunitatea de a învăța de
la cei mai buni specialiști secretele reușitei în domeniul de studiu urmat. Totodată, în cadrul
atelierelor integrate, masteranzii își vor dezvolta abilități care nu pot fi exersate în cadrul

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2014
Investește în oameni! – POSDRU/161/2.1/G/137080

formal al cursurilor și seminariilor, precum managementul timpului și stresului, abilități de
prezentare, managementul echipei de proiect.

2. Acordarea premiilor și subvențiilor

În cadrul proiectului, 50 de masteranzi din grupul țintă vor fi selectați pentru a participa la
cele două integrate de schimb de bune practici. Prezentul document vizează stabilirea unei
metodologii de selecție unitară la nivelul parteneriatului care asigură implementarea
proiectului, în conformitate cu Ordinul MMFPS nr. 1117/2010 pentru stabilirea regulilor de
eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul
operațional sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” și Instrucțiunilor
AMPOSDRU privind documentele justificative din eșantion aferente fiecărei cereri de
rambursare depuse în cadrul proiectelor grant/strategice finanțate prin POSDRU 20072013.

3. Categorii de participanți la atelierele organizate în cadrul proiectului
Selecția în vederea participării la cele două ateliere se realizează doar în beneficiul
persoanelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate din prezenta metodologie, membre
ale grupului țintă vizat prin proiect: masteranzi la o facultate cu profil economic din cadrul
Academiei de Studii Economice din București.
Selecția participanților se realizează strict din persoanele din grupul țintă care participă la
stagiile de practică și numai cu condiția finalizării acestora, conform metodologiei descrise
de prezentul document.

4. Comisia de selecție
Comisia de selecție a participanților va fi formată din 3 membri, dintre care 1 membru al
Beneficiarului (Academia de Studii Economice din București) și 2 membrii ai Partenerului 2
(Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL – Structural Consulting™ Group).
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Comisia are următoarele atribuții:


De a valida clasamentul realizat de Comisia de evaluare (Conform Regulamentului
de acordare a premiilor și subvențiilor în cadrul proiectului „Practică azi pentru a
deveni managerul de mâine”, POSDRU/161/2.1/G/137080)



De a contacta masteranzii în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, până
la ocuparea celor 25 de locuri disponibile pentru fiecare atelier;



De a verifica confirmarea participării masteranzilor la ateliere și, în cazul în care una
dintre persoanele selectate nu se dovedește disponibilă, de a o înlocui cu
următorul masterand clasat.

PROCEDURA DE SELECȚIE

1. Criterii de eligibilitate
Pentru participarea la selecție sunt eligibile persoanele care îndeplinesc cumulativ
următoarele criterii:
a) Fac parte din Grupul Țintă al proiectului
b) Dosarul de recrutare Grup Țintă este complet, conținând următoarele documente:
01. Cerere inscriere
02. CV - model recomandat Europass
03. Scrisoare de intentie
04. Recomandare din partea unui cadru didactic din ASE Bucureşti
05. Formular de grup tinta
06. Declaratie de date personale
07. Declaratie evitarea dublei finantari
08. Chestionar tip
09. Adeverinta tip ASE din Bucuresti
10. Copie CI
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11. Extras de cont bancar personal / cont IBAN personal
12. Copie certificat de casatorie (daca este cazul)
c) Au participat la cel puțin o sesiune de consiliere organizată în cadrul proiectului.
d) Au finalizat un stagiu de practică organizat în cadrul proiectului, au fost evaluați de
tutorele din cadrul organizației în care au efectuat stagiul, au depus caietul de
practică, au depus adeverința de confirmare a efectuării celor 280 de ore aferente
stagiului de practică, precum și adeverința de angajat (dacă este cazul).
2. Selecția efectivă a participanților

Selecția participanților se va realiza în baza punctajelor obținute urmare a procesului de
evaluare a practicanților care au desfășurat stagii de practică. Conform Regulamentului de
acordare a premiilor și subvențiilor în cadrul proiectului „Practică azi pentru a deveni
managerul de mâine”, POSDRU/161/2.1/G/137080, „Comisia de evaluare va întocmi
clasamentul final, in functie de punctajele calculate pentru fiecare practicant”.
Pentru fiecare din cele două sesiuni de stagii de practică, primii 25 de masteranzi din acest
clasament (sau un alt procent din total celor evaluați, în funcție de finalizarea stagiilor de
practică), vor fi contactati telefonic sau pe e-mail, în ordinea descrescătoare a punctajelor
obținute, în vederea participării la Atelierul integrat de schimb de bune practici și
dezvoltare a competențelor. Persoanelor selectate li se va solicita să confirme prezența la
atelier în termen de 2 zile lucrătoare de la data înștiințării. În cazul în care un participant nu
confirmă prezența, în locul său va fi selectat masterandul situat pe locul următor în
clasamentul întocmit la finalul evaluării. În cazul egalității de punctaje între 2 sau mai mulți
participanți, prioritate vor avea cei proveniți din grupul vulnerabile, respectiv cei de sex
feminin, conform principiului egalității de șanse.
Lista masteranzilor care participă la atelierele integrate va fi afișată pe site -ul proiectului si
la sediul secretariatului proiectului. Comisia de selecție va întocmi procesul verbal de
selecție a participanților.
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Anexa - 01 Model Proces Verbal de Selecție a Participanților la Atelierele Integrate

Selectat pentru
Nr. crt.

Numele si prenume
student

Punctaj

atelier
(DA/NU)

1
2
3
4
5
6
...

Comisia de selecție nr. ...

Semnătura

Membru 1:
Membru 2:
Membru 3:

Avizat,
Manager de proiect,
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