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STAGIUL DE PRACTICA O NECESITATE   

DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ANGATORULUI 
  
 
                                 
 
 
 
 
                                                                                            
 

                                        Madalina Anastasiu      
                                                                       Responsabil tehnic , ISPE - Partener 3 

 

 

Conferinta de inchidere a proiectului PRACTICOR EURO – REGIO, Timisoara octombrie 2015 
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 Completarea dobandirii competentelor profesionale invatate in 
scoala (calificare profesionala). 

 Sprijinirea studentului in gasirea unui loc de munca (integrare 
ocupationala). 

 

Trebuie supliniat faptul ca stagiul de practica este o parte foarte 
importanta a pregatirii studentilor. Din acest motiv, trebuie 
implementat un sistem calitativ de stagii de practica in firme si, 
totodata, in masura posibilitatilor, extinderea stagiilor de practica 
international deoarece acestea din urma contribuie cu valoare 
adaugata la procesul de invatare. 

EXISTA DOUA OBIECTIVE PRINCIPALE ALE STAGIULUI DE 

PRACTICA: 



Investeşte 

în OAMENI 
Proiect co-finanţat 

din Fondul Social 

European prin  

Programul 

Operaţional 

Sectorial 

Dezvoltarea 

Resurselor Umane 

2007 – 2013  

h
tt

p
:/

/p
ra

c
ti

c
o

r.
ro

/e
u

ro
-r

e
g

io
 



Investeşte 

în OAMENI 
Proiect co-finanţat 

din Fondul Social 

European prin  

Programul 

Operaţional 

Sectorial 

Dezvoltarea 

Resurselor Umane 

2007 – 2013  

h
tt

p
:/

/p
ra

c
ti

c
o

r.
ro

/e
u

ro
-r

e
g

io
 

Expert 

 
Nume şi prenume expert 

 
Funcƫia 

 
Vechime 

ani 

Echipa de management proiect: 

 Manager local  

 
 

Grigorovici Irina Gabriela 

 
 

Inginer 

 
 

13 

 
 

Echipa de implementare proiect: 

 Responsabil tehnic  
 

Mădălina Anastasiu 
 

Inginer 
 

30 
 

 Expert schimb                   
experienţă  

 
 

 
Popescu Anca Eufrosina 
 
 

Inginer 
 
 

49 
 
 

 Responsabil practică  
  
 

Mihaela Dumitru 
 

Jurist 
 

24 
 

 Responsabil publicitate  
 

 
Gloria Popescu 
 

Inginer 
 

26 
 

Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere pentru carieră şi stagii de practică la 
angajator  - PRACTICOR ® EURO-REGIO 

POSDRU/161/2.1/G/132889 



Investeşte 

în OAMENI 
Proiect co-finanţat 

din Fondul Social 

European prin  

Programul 

Operaţional 

Sectorial 

Dezvoltarea 

Resurselor Umane 

2007 – 2013  

h
tt

p
:/

/p
ra

c
ti

c
o

r.
ro

/e
u

ro
-r

e
g

io
 

 STAGIU PRACTICA la ISPE –Partener P3 
7 – 25 IULIE 2015 

40 studenti -  Universitatea POLITEHNICA din Timisoara 
Nr Tutore Domeniul  

1 Adriana Milandru Eficienţa energetică ȋn construcţii Clădiri cu consum foarte redus de energie.  
  

2 Camelia Vasile  
Management proiect / programe 
naţionale şi internaţionale 

Accesarea programelor europene de finanƫare 
  

3 Claudia Tomescu  
Schimbari climatice. Aer: tehnologii de 
mediu. Tehnologii CCS 

Soluƫii tehnologice de desulfurare a gazelor de ardere. 
Soluƫii tehnologice de captare CO2. Campanii de 
informare a  
publicului                                                        

4 Delia Marasescu  
Eficienţa energetica  ȋn centrale 
termoelectrice (cte) 

Capabilităƫi in domeniul eficientei  
energetice in CTE 
  

5 Irene Samoila  
Eficienţa energetică   ȋn centrale 
termoelectrice (cte) 

Soluƫii tehnologice de desprăfuie a gazelor de ardere.   
Soluƫii tehnologice de captare CO2  (postcombustie,  
oxicombustia) 

6 Roxana Cruceanu  
Eficienţa energetică  ȋn centrale 
termoelectrice (CTE) 
 

Promovarea proiectelor de investiƫii 
  

7 Daniel Bisorca Schimbari climatice. Aer: tehnologii de 
mediu. Tehnologii CCS 

Soluƫii tehnologice de reducere a poluării aerului de 
către  
depozitele de zgură şi cenuşă. 

8                                                                           
Laurentiu Maier 
  

sol: tehnologii protecţia mediului. 
management deşeuri 
  

Managementul  deşeurilor solide din centralele  
cu funcƫionare pe cărbune. 
  

9 Virgil Crisan 
  

sisteme termomencanice  ȋn centrale 
electrice. tehnologia informatiei şi 
comunicaţii ȋn proiectare. 

Aplicaţii de calcul al conductelor: mecanic  şi termic 
(pierderi de caldură)  
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STAGIU PRACTICA la ISPE –Partener P3 
3 – 19 SEPTEMBRIE 2015 

28 studenti -  Universitatea Eftimie Murgu Resita 
  Tutori  

Nume Prenume 
Functia / 

SECTIA - ISPE     Domeniu practică 

  

1 Crostescu 

 Victor 

Project Manager / 
Departament 

Management de  
Proiect 

Eficienta energetica 
in construcții 

Reabilitarea termica 
a cladirilor 

2 Mitroi 

 Lidia 

Consilier / 
Sectia studii si finantari 

Proiecte 

Instalatii de producere a 
energiei 

Centrala Electrica 
de Termoficare 

3 Bădescu 

Adela Maria 

Sef Colectiv / 
Sectia Ingineria 

Mediului 

Sol: 
Tehnologii protectia 
mediului. 
Management deseuri 

  
Depozite de zgura 
si cenusa 

4 Constantinescu 

Mirela Ileana 

Economist /  
Sectia studii si finantari 

Proiecte 

Inginerie economica. 
Structuri de finantare 

Studiu de 
fezabilitate. 

5 Iosifescu 

Şerban Alexandru 

Consilier / 
Sectia Sisteme 

Termomecanice  

Sisteme termomencanice  
in centrale electrice. 
Tehnologia Informatiei si 
Comunicatii in proiectare 

Procesul realizarii 
unui proiect din 
sectia sisteme 
termomecanice 

6 Muscu 

Monica Daniela 

Inginer / 
Sectia Sisteme 

Termomecanice 

Sisteme termomencanice  
in centrale electrice. 
Tehnologia Informatiei si 
Comunicatii in proiectare 

Prezentarea 
procesului de 
elaborare  a unui 
proiect specialitate 
termomecanic 
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STAGIUL DE PRACTICA TREBUIE SA GENEREZE: 

•  Imbunatatirea si sporirea cunostintelor teoretice invatate in universitate; 

•  Studentii dobandesc experienta practica cu privire la echipamentele de 
productie 

•  O posibilitate pentru studenti de a experimenta mediul de lucru si sistemul 
de relatii   sociale si de munca ale acestuia 

•  Permite firmelor sa cunoasca deprinderile si atitudinea unui potential viitor 
angajat 

•  Sprijina studentii sa obtina calificari profesionale si sa gaseasca  

         un loc de munca 

•  Elaborarea de strategii pentru a apropia invatamantul academic de piata 
fortei de munca 

PENTRU FIRME, STAGIUL DE PRACTICA IMPLICA: 

•  Gasirea unei corespondente intre firma si stagiul de practica al studentilor 

•  Cunoasterea, in mediul de lucru, a persoanelor care pot fi potentiali viitori 
angajati calificati la finalizarea perioadei de practica 

•  Oferirea primului loc de munca al tinerilor 

•  Pastrarea relatiei cu universitatile 

• Infiintarea postului/functiei de tutore din firma, care va avea rolul de 
mentor al studentului pe perioada stagiului de practica 
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Deschiderea stagiului de practica – Instructaj protectia muncii - Prezentarea 

stagiului de practica; -  impartirea studenţilor pe grupe – repartizarea pe tutori - 
rezolvarea problemelor administrative privind modul de desfăsurare al practicii. 

   

Desfasurarea stagiului de practica – sub coordonarea tutorilor – alegerea 
temei de practica - elaborarea caietelor de practica, articole stiintifice 
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EVALUAREA Stagiului de Practica Finalizare caiet de practica; 
• Intocmire documente, incarcare documente pe portal; 
• Sustinere colocviu practica. 

Vizite de lucru la: 
Schneider Electric (Sisteme de instalatii & control pentru case si cladiri) 
 
 
 
 
Case Pasive UPB 
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Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere 
pentru carieră şi stagii de practică la angajator  -  PRACTICOR ® EURO-REGIO 

POSDRU/161/2.1/G/132889 
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REZULTATE  - I -  

 68 studenti (40 UPT si 28 UEMR) au beneficiat in stagiu de practica de:  

 accces la materiale suport materiale documentare tehnice, softuri, echipament 
IT modern, sali de curs moderne; 

 Indrumare tehnica de specialitate, incadrare in activitatea zilnica a firmei, vizite 
de lucru; 

 consiliere şi orientare profesională; 

  Intărirea şi stimularea motivaţiei pentru perfecționarea studenţilor implicaţi în 
programul propus de consiliere şi orientare profesională, incluzând şi prelegeri 
despre drept intelectual, antreprenoriat, mod de prezentare orală şi scrisă a 
documentelor tehnice, și altele; 

  Asigurarea suportului material și logistic, precum și finanțarea stagiilor de 
practică, cu îndrumare tutorială pentru studenți, conforme cu curricula 
universitară; 

  Derularea unui program eficient de ofertă, evidenţă şi încadrare a studenţilor 
în activitatea practică, cu stimularea concurenţei şi iniţiativei, lucrului în echipă 
sau individual și de comunicare virtuală prin intermediul portalului, a 
creativităţii şi capacităţii de integrare şi de răspuns la sarcini; 
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REZULTATE - II -  
 Diseminarea corespunzătoare printre studenţi a informaţiilor privind 

beneficiile, necesitățile și rezultatele  ale programului de consiliere şi de 
stagii de practică;Accesul studenților la materiale suport pentru consiliere şi 
activitatea   practică; 

 Dezvoltarea abilităţilor studenţilor cu privire la tehnicile de căutare a unui 
loc de muncă corespunzător pregătirii dobândite, necesităților economice 
ale societății şi opţiunilor de viaţă personale; 

 Modelarea capacității de exprimare şi de redactare a rezultatelor din practică 
obținute de studenţii din grupul ţintă într-o limbă de circulaţie internaţională 
(engleza); 

 Internaţionalizarea participanților  (de la S si P1), deoarece programul și 
contactele de lucru cu P2 vor fi publice şi puternic diseminate, constituindu-
se ca poli de atracţie pentru  cei implicați și contribuind la îmbunătăţirea 
imaginii; 

 17 articole stiintifice in limba romana / engleza, ce vor fi publicate in Buletinul 
stiintific  editat  UPT; 

 68 Caiete de practica; 

 68 Proiecte / Lucrari prin care s-a  finalizat stagiul de practica;  

 68 fise de evaluare a studentilor 
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ATELIER DE LUCRU INTERACTIV 
Universitatea Eftimie Murgu Resita  28.04.2015 
 
 
 
 
  

IS

IEDEE

IEDM Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

IM

Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic

Ingineria Sudariii

Ingineria Materialelor 

Facultatea de Inginerie şi Management

Participanti

an I 11

an II 26

an III 8

Participanti: 55

Studentii UPT au completat Chestionare de Evalure a atelierului si Chestionare de 
Orientare profesionala. Ca o concluzie a rezultat ca parteneriatele universităților 
cu angajatorii din regiune și nu numai trebuie să fie cât mai reale, concrete, active. 
Fiind o facultate cu profil tehnic interesul studenților pentru prezența autorităților 
locale la eveniment este justificat scăzută. 
Trebuie remarcate și reținute și sugestiile studenților, in special a celor din anii 
terminali, cu referire la subiectele de interes pentru ei care ar outea fi supuse 
dezbaterii in cadrul unor viitoare ateliere interactive: 
• antreprenoriat 
• oferta de pe piața muncii de interes pentru profilul lor 
• planul de actiune pentru cautare loc de munca 
• simularea interviului de angajare 
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ATELIER DE LUCRU INTERACTIV  
Universitatea POLITEHNICA Timisoara 29.04.2015 

Studenti participanti: 170 

Studentii UPT au completat Chestionare de Evalure a atelierului si Chestionare de 
Orientare profesionala. Raportul studentilor carea au mai avut loc de munca versus cei 
care nu au mai fost angajati este destul de echilibrat. Acelasi lucru putem spune si 
despre interesul de a lucra peste hotare sau a ramane in tara. 
Studentii UPT sunt doritori, in primul rand, sa fie implicati. Ei apreciaza ca este necesara 
o mai mare interactivitate a activitatilor de informare – consiliere organizate la nivelul 
universitatii. De asemenea se insista pe dezvoltarea mai multor parteneriate intre mediul 
academic si mediul de afaceri din regiune si pe faptul ca nu trebuie sa lipseasca acel 
Birou specializat pentru derularea unor astfel de activitati de consiliere- orientare 
profesionala. Domeniile de interes sunt, in ordinea preferintelor : 
• Ingineria 
• Bunuri de larg consum / productie / distributie si IT 
• marketing-vanzari 
• consultanta 
Asteptarile de la locul de munca se refera la aspecte legate de : 
• Calitatea colectivului 
• Prestigiul si dinamica firmei angajatoare 
• Performanta managementului 
• Libertatea de initiativa 
• Lipsa stresului 
• Posibilitatea de a fi implicat si a lua decizii 
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JOB Shadowing 7-9 Iulie 2015 

Mentorul este responsabil pentru:  

• Conexiunea dintre a invata si a castiga/a beneficia / a 
obtine / a fi remunerat 

• Instruirea studentilor cu privire la SSM –politica si 
proceduri  

• Definirea pentru studenti a abilitatilor si pregatirii 
necesare pentru ocuparea tipului de post; oportunitati de 
dezvoltare a carierei  

• Demonstratii si explicatii privind metoda de lucru  

• Disponibilitatea fata de studenti  

• Colaborarea pentru completarea chestionarelor si 
structurarea concluziilor sesiunii  

 

Cum stim daca rolul de mentor ni se potriveste?  Un 
adevarat mentor trebuie sa demonstreze ca:  

• Doreste sa lucreze cu tinerii; sa ii introduca in atmosfera 
si aspectele pozitive ale companiei  

• Are abilitati de comunicare sincere si informale cu 
studentii  

• Investeste vizibil in procesul de dezvoltare a carierei 
studentului  

• Lucreaza usor cu persoane cu nivel educational si 
economic diferit si cu formare/structura culturala, 
religioasa si etnica diferita  

• Este capabil sa dezbata pe tema abilitatilor  si 
competentelor necesare pentru ocuparea tipului 
respectiv de post / loc de munca 

 

Studentul este responsabil pentru:  

• Participarea la initierea in programul sesiunii 

• Instruirea privind SSM  

• Participarea activa la activitatile structurate de catre 
mentor  

• Completarea chestionarelor – preliminar si final din 
cadrul sesiunii  

• Participarea la discutiile interactive / conturarea 
concluziilor  

 

Cum profiti la maxim de o astfel de o experienta de  job 
shadowing?  Un student preocupat/interesat va demonstra:  

• Dorinta de a analiza / explora varietatea oportunitatilor 
de dezvoltare a carierei profesionale si a etapelor pe 
care trebuie sa le mai parcurga  

• Dorinta reala de a cunoaste care sunt abilitatile si 
competentele pe post  

• Abilitatea de a lucra cu persoane cu nivel diferit din 
punct de vedere educatie, economic, cultural, religios si 
etnic 
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JOB Shadowing 7-9 Iulie 2015 


