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AIESEC are 65 de ani de experiență în dezvoltarea tinerilor din întreaga lume și transformarea lor 

în lideri responsabili ai societății de astăzi. 

Prezentă în peste 124 de țări și teritorii, cu peste 60.000 de membri, AIESEC este cea mai mare 

organizație condusă de tineri și pentru tineri. Aceasta are drept prioritate, crearea unei platforme 

pentru dezvoltarea potențialului de leadership. Mai mult, AIESEC oferă tinerilor oportunitatea de 

a fi cetățeni globali, de a schimba lumea și de a acumula experiențe și abilități pentru un viitor mai 

bun. 

 



AIESEC București a fost primul ONG din 

România, începând din martie 1990, fondat cu 

ajutorul AIESEC Viena. Începând de atunci, 

am ajutat constant tineri și comunități pentru 

a se dezvolta și a genera un nivel ridicat de 

educație, perfomanță și responsabilitate. 

Suntem încântați de colaborarea pe care o avem cu 

celelalte 13 locale din România: Iași, Cluj-Napoca, 

Târgu-Mureș, Brașov, Timișoara, Pitești, Ploiești, 

Galați, Craiova, Constanța, Sibiu, Oradea, Arad, 

Suceava, oferind astfel studenților un mediu extins 

de învățare. 



AIESEC Academy a devenit un proiect tradiţie în organizaţie, prima ediţie a acestuia 

desfăşurându-se în urmă cu 8 ani. 

Proiectul a luat naştere după un studiu realizat în rândul studenţilor, cu scopul identificării 

nevoilor acestora, în timpul anilor de curs. Astfel, am constat că aceştia doresc o experienţă 

practică calitativă, îndrumare şi apartenenţă la un mediu în care să-şi expună cunoştinţele. 

De aceea, AIESEC Academy îşi propune, în fiecare ediţie, să ofere studenţilor o experienţă 

practică, să devină un cadru de dezvoltare pentru aceştia şi să faciliteze interacţiunea lor cu 

mediul business atât pe plan local, cât şi în cel internaţional. 



Urmărind îndeaproape dorinţele studenţilor, am creat un proiect de educaţie non-formala care 

constă în: 

O perioadă de training-uri şi workshop-uri; 

Un study case, în urma căruia companiile partenere vor selecta interni. 

Atât training-urile, cât şi workshop-urile vor fi susţinute de către specialişti în diverse domenii, 

precum: IT, marketing, finanţe, resurse umane (HR). 

Studenţii vor avea şansa de a deveni interni la una din companiile partenere ale acestui proiect sau 

pot beneficia de internship-uri globale în companiile sau în ONG-urile din ţările în care organizaţia 

AIESEC este prezentă. 



 TARGET 

Proiectul se adresează studenţilor din 

“Academia de Studii Economice” (ASE) 

Bucureşti, “Universitatea Politehnică”, 

“Universitatea Bucureşti” şi nu numai. Pot 

participa la proiect şi studenţii din alte 

facultăţi, în afara celor mai sus menţionate. 

 STRUCTURĂ 

AIESEC Academy va începe printr-o 

ceremonie de deschidere, apoi vor urma 

training-uri şi workshop-uri. Spre final, se 

va desfăşura un study case, în urma căruia 

vor fi selectaţi viitorii interni în companiile 

partenere, iar în cele din urmă, va avea loc 

ceremonia de închidere a proiectului. 

 

* Datele vor fi stabilite cu exactitate în 

momentul în care se primesc confirmările de 

participare. 



accesul la tineri care au un nivel ridicat de pregătire în 

diferite domenii; 

descentralizarea etapelor de recrutare, selecţie şi 

training/formare a viitorilor angajaţi şi, implicit, de reducere 

a costurilor, care va fi preluată de noi; 

promovarea companiei dvs. în mediul studenţesc, dezvoltarea 

brandului şi poziţionarea acestuia ca şi “brand choice” în 

rândul studenţilor; 

apariţia în newsletterul AIESEC Bucureşti al cărui abonaţi 

atinge pragul de 900 de studenţi, 1000 de alumni şi 30 de 

companii partenere (RINF, ACCA, Accenture, Danone etc.); 

colaborările cu AIESEC oferă oportunităţi şi beneficii 

dinamice care includ prezenţa şi/sau prezentarea companiei şi 

a proiectelor iniţiate de dvs. în cadrul unor conferinţe locale, 

regionale, naţionale sau internaţionale, mesajul dorit 

ajungând la mii de oameni anual. 

 

 

 

 

 

 

articole pe reţelele de socializare (Facebook, Twitter, 

Google+), pe blogul oficial AIESEC şi menţionări în cadrul 

siteului www.aiesecbucharest.ro; 

apariţia siglei organizaţiei/fundaţiei/universităţii/companiei 

dvs. pe toate materialele de promovare (flyere, postere); 

speech de promovare în cadrul ceremoniei de deschidere – 

acces la aproximativ 100 de persoane din mediul studenţesc şi 

corporate; 

experimentarea unui mediu creativ ce se caracterizează prin 

implicarea reală a membrilor AIESEC, prin facilitarea 

ceremoniilor de închidere şi deschidere ale proiectului şi prin 

intermediul sesiunilor care pot fi ţinute în oricare dintre 

acestea atât cât subiectul este unul de interes general; 

creşterea notorietăţii profilului companiei/organizaţiei ; 

promovarea atestatelor sau a cursurilor ţinute de către 

organizaţia dvs.; 

asigurarea unei viitoare resurse umane; 

 

 

 

 

 

 BENEFICIILE DUMNEAVOASTRĂ 



Coordonator proiect 

 

 Vlad Oancea 

Telefon: 0720253529 
 
 

   Organizare eveniment 

 

 Ciprian Minea  

Telefon: 0726580014 

 

Finanţe 

 

 Cristi Preda 

Telefon: 0734069138 

 
 

             Relaţii publice 

 

 Beatrice Leca 

Telefon: 0729662663  

Vânzări 

 

  Sergiu Calinoiu 

Telefon: 0736353827 

 

 Ioana Scorus  
Telefon: 0733149630 

* Pentru orice fel de informaţii, ne puteţi contacta la adresa de e-mail: 

aiesecacademy.spring2014@gmail.com 

 



VĂ MULŢUMIM! 


