
Dosarului de candidatură conține 
următoarele documente: 

 
 Copie după cartea de identitate, certificat de 
naştere, de căsătorie, hotărâre de divorţ (dacă 
este cazul) 
 Adeverință de student 
 Curriculum Vitae 
 Scrisoare de intenție 
 Formular de înregistrare grup țintă (tipizat).  
 Acord de utilizare a datelor personale 
(tipizat) 
 Angajament/Declarație de respectare a 
condițiilor de înscriere în cadrul proiectului 
(tipizat) 

 
Documentele tipizate vor fi puse la dispoziţia studenţilor în 
perioada imediat următoare, în timpul sesiunilor de informare 
sau pentru accesare directă de pe pagina web a proiectului. 

(http://adl.anmb.ro/practicainovativa) 

 

  

DATE DE CONTACT 

email: pocu.practica@anmb.ro  
(corespondenţă grup ţintă) 

 
website: www.practicainovativa.ro 

 
facebook: facebook.com/practicainovativa/ 

 
ghișeu virtual consiliere: 

http://adl.anmb.ro/practicainovativa 
 

telefon: 0241/626200/interior 0135 
 

adresa corespondență: Academia Navală ”Mircea cel 
Bătrân”, strada Fulgerului nr.1, Constanța, România 

 

 

   
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014 – 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

STAGII DE PRACTICĂ 
INOVATIVE PENTRU 

DOBÂNDIREA DE 
COMPETENȚE ÎN 

SECTOARELE ECONOMICE CU 
POTENȚIAL COMPETITIV 

 
Program Operaţional POCU 2014 - 2020 

Axa Prioritară 6 Educație și competențe 
Cod apel POCU/626/6/13/133383 

Cod SMIS 133383 
Finanţarea proiectului 3.906.654,92 lei 

 
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția 

oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 

 

 

 

  

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG  
SĂ VĂ IMPLICAȚI ALĂTURI 

DE ECHIPA DE 
IMPLEMENTARE!  



 

 

Partenerii proiectului 
 

1. ASOCIAȚIA "NOUL VAL” 
Ciofu Ioana-Raluca  
Manager de proiect 

 
 
 
 

2. Academia Navală ”Mircea cel 
Bătrân” 

Prof.univ.dr.ing. Nicolae Florin-Marius  
Coordonator partener 

 
 

 
 

   Finanţarea proiectului 
3.906.654,92 lei 

 
Obiectivul general al proiectului 

 
Efectuarea de investiții, în decurs de 24 luni, în 
domeniul educației, al formării profesionale, pentru 
241 studenți din cadrul ANMB, pentru creșterea 
gradului de acces și adaptabilitate la cerințele 
pieței muncii, prin dezvoltarea unui cadru 
partenerial funcțional între mediul academic, 
studenți și angajatori, în vederea dobândirii de 
competențe, a învățării pe tot parcursul vieții și 
facilitării inserției pe piața muncii, cu precădere în 
sectoarele economice cu potențial competitiv. 

 Avantajele participării la 
activitățile proiectului 

 
 Veți beneficia de informații actualizate 
privind evoluția în carieră în domeniul maritim! 
 Veți beneficia de consiliere și orientare 
profesională! 
 Veți avea oportunitatea participării la stagiile 
de practică organizate în cadrul poriectului! 
 Puteți accesa una din formele de pregătire și 
formare profesională organizate în cadrul 
proiectului! 
 Veți participa la diverse evenimente cu 
operatori economici din domeniul naval! 
 Puteți accesa  bursa locurilor de muncă 
organizată în cadrul proiectului! 
 Prin opțiune, datele absolvenților vor face 
parte dintr-o bază de date la dispoziția 
angajatorilor, pentru facilitarea accesului la un 
job în domeniul naval!  

 
 

 Etapele proiectului 
 
1. Selecția studenţilor în grupul ţintă 
 Procesul de selecţie se va desfăşura astfel încât să 
asigure o procedură decizională transparentă, 
echidistantă şi obiectivă. Selecţia studenților se va 
realiza după parcurgerea subactivitîții de informare, pe 
baza dosarului de candidatură. 
 
2. Consilierea și orientarea profesională a studenților 
din grupul țintă 
 Consilierea individuală 
 Consilierea de grup 
 
3. Organizarea și desfășurarea stagiilor de practică 
 80 ore (2 săptămâni, 10 zile lucrătoare x 8 ore/zi) în 
cadrul centrului de practică 
 10 ore (1 săptămână, 5 zile lucrătoare x 2 ore/zi) la 
sediul ANMB 
 Elaborarea caietelor de practică 
 Elaborarea proiectelor profesionale 
 
4. Premierea studenților 
 După evaluarea stagiilor de practică se va organiza 
câte o sesiune de premiere pentru fiecare an universitar. 
În cadrul fiecărei sesiuni de premiere vor fi premiaţi câte 
12 studenţi, total 24 studenți (12 x 2 sesiuni = 24 de 
premii).  
 Premiul va consta într-un laptop/student. 
 
5. Organizarea și desfășurarea activităților 
inovatoare privind tranziția de la școală la viața 
activă 
 Crearea „Centrului educațional colaborativ pentru 
activitățile de practică desfășurate în industria maritimă 
- CEPIM” în cadrul ANMB 
 Organizarea de Workshop-uri tematice 
 Crearea unei platforme de comunicare cu mediul 
economic 

Selecția
grupului țintă

Consilierea și
orientarea

profesioanală a 
studenților din 

grupul țintă

Desfășurarea stagiilor
de practică – premierea 

studenților

Evenimente – bursa 
locurilor de muncă, 

baze de date absolvenți

Organizarea și
desfășurarea
activităților

inovatoare privind
tranzația de la școală

la viața activă


