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1. DESCRIEREA ENTITĂŢII

Despre entitate:





Perioada efectuării practicii la entitatea respectivă: se precizează perioada în care s-a
desfăşurat practica.
Descrierea entităţii respective (bancă, societate financiară, societate de asigurări, firmă
de contabilitate, societate comercială, multinaţională, instituţie publică etc.): istoric,
număr angajaţi, importanţă în zonă etc.
Descrierea obiectului de activitate al entităţii respective: activitate bancară, financiară,
de asigurări, comercială, de producţie, servicii publice etc.
Prezentarea paginii web a entităţii (dacă este cazul).
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2. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ

Se poate face pe zile sau o prezentare generală a principalelor informaţii.
Despre activitate:
















Descrierea activităţii desfăşurate într-o bancă: analiză documente, analiză program
informatic, analiză tipuri de credite, analiză dosare de creditare, analiză dobânzi acordate
şi percepute, analiză activităţi: de creditare, de consultanţă, de relaţii cu publicul, de
arhivare, de verificare conţinut dosare, de simulare a acordării unui credit, studii
comparative privind dobânzile/creditele (la mai multe bănci) etc.
Descrierea activităţii desfăşurate într-o societate financiară: analiză documente,
analiză program informatic, analiză tipuri de credite, analiză dosare de creditare, analiză
dobânzi percepute, analiză activităţi: de creditare, de consultanţă, de relaţii cu publicul,
de arhivare, de verificare conţinut dosare, de simulare a acordării unui credit, studii
comparative privind dobânzile/creditele (la mai multe societăţi financiare) etc.
Descrierea activităţii desfăşurate într-o societate de asigurări: analiză documente,
analiză program informatic, analiză tipuri de asigurări, analiză propunere oferte, analiză
dosar de daune, analiză proceduri, analiză activităţi de consultanţă, de relaţii cu publicul,
de arhivare, de verificare conţinut dosare, studii comparative privind tipurile de asigurări,
(la mai multe societăţi de asigurări) etc.
Descrierea activităţii desfăşurate într-o firmă de contabilitate: analiză program
informatic, analiză documente de evidenţă primară, de realizare a documentelor pentru
Fisc (balanţă, bilanţ, cont de profit şi pierderi, declaraţii de impozite: impozit pe venit,
contribuţii de asigurări sociale, impozit pe profit, TVA, accize, impozite şi taxe locale
etc.).
Descrierea activităţii desfăşurate într-o societate comercială/multinaţională: analiză
program informatic, analiză documente de evidenţă primară, de realizare a documentelor
pentru Fisc (balanţă, bilanţ, cont de profit şi pierderi, declaraţii de impozite: impozit pe
venit, contribuţii de asigurări sociale, impozit pe profit, TVA, accize, impozite şi taxe
locale etc.).
Descrierea activităţii desfăşurate într-o instituţie publică: analiză documente, analiză
program informatic, surse de finanţare etc.
Descrierea activităţii desfăşurate la locul de muncă: descrierea firmei, descrierea
postului, vechimea în firmă şi pe post, descrierea activităţilor prevăzute în fişa postului,
descrierea oportunităţilor de avansare în viitor, oferite de finalizarea studiilor economice
etc.
Descrierea activităţii desfăşurate la propria firmă: descrierea firmei, descrierea
activităţii, descrierea activităţilor prevăzute în cadrul firmei etc.
Etc.
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ANEXE
(Dacă este cazul)

Documente ataşate (Opis documente):
1.
2.
3.
…
n.
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