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1. Descriere proiect – obiective, grup ţintă 

Proiectul POSDRU/109/2.1/G/82033 intitulat “Convergenţa pregătirii practice universitare 

pentru integrarea reuşită a studenţilor pe piaţa muncii” – PractING, are ca obiectiv 

principal crearea unui cadru de organizare, implementare, monitorizare şi evaluare a stagiilor 

de pregatire practică a studenţilor prevăzute în curicula obligatorie, în scopul asigurării unor 

competenţe practice adecvate a absolvenţilor la terminarea studiilor, prin mai buna corelare 

a acestora cu necesităţile existente pe piaţa muncii.  

Proiectul, ȋn valoare totală de 1.961.090,38 RON, din care finanţare nerambursabilă  

1.862.141,88 RON, este cofinanţat din Fondul Social European şi este derulat în parteneriat 

cu SC Romarketing S.R.L. şi Camera de Comerţ şi Industrie Bihor. Perioada de derulare a 

proiectului este 01.01.2012- 31.12.2013 

Printre obiectivele specifice ale proiectului, se numără următoarele: 

 Îmbunătăţirea pregătirii practice a unui număr de 200 de studenţi din domeniile: 

Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, Inginerie Electronică şi Telecomunicații 

respectiv Inginerie Electrică, pentru integrarea calitativă şi performantă în piaţa muncii 

prin lărgirea şi diversificarea de colaborări, promovarea şi dezvoltarea de parteneriate 

cu firme private şi alte instituţii 

 Dezvoltarea competenţelor capitalului uman din universităţi şi intreprinderi implicat în 

procesul de formare al studenţilor în scopul creşterii competitivităţii acestora şi a 

alinierii pregătirii obţinute la necesităţile pieţei muncii. 

 Asigurarea oportunităţilor sporite de inserţie pe piaţa muncii prin corelarea  învăţării 

cu activităţi practice realizate în cooperare cu firme care activează pe piaţa muncii în 

domenii specifice de activitate, prioritare pentru regiunea de nord-vest, prin oferirea 

unor servicii consiliere specializate. 

Grupurile ţintă ale proiectului sunt reprezentate de:  

 studenţii specializărilor Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, Inginerie Electronică şi 

Telecomunicații şi Inginerie Electrică din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi 

Tehnologia Informaţiei, anii II şi III, care au prevăzută ȋn planul de ȋnvăţămȃnt 

activitatea de practică  

 personalul din firmele partenere de practică cu atribuţii de tutori 
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2. Rezultate obţinute ȋn primul an de implementare (2012) 

Din punctul de vedere al studenţilor, rezultatele obţinute ȋn primul an de implementare ale 

proiectului, au inclus următoarele 

 a fost elaborat şi aprobat un regulament de practică prin care se defineşte cadrul 

general de desfăşurare a activităţii de practică pentru studenţi 

 a fost elaborat şi aprobat un model pentru convenţia cadru de practică privind 

efectuarea stagiului de practică pentru studenţii ȋnmatriculaţi în cadrul programelor de 

studii universitare de licenţă  

 au fost elaborate modele pentru documentele necesare procesului de ȋnscriere ȋn 

vederea participării ȋn cadrul proiectului a studenţilor: model angajament, model 

scrisoare de intenţie, model acord de utilizare a datelor personale  

 au fost selectate 21 firme partenere ȋn cadrul cărora studenţii pot să-şi desfăsoare 

stagiul de practică; din cadrul acestor firme, vederea dezvoltării competenţelor de 

lucru cu studenţii, au fost instruiţi un număr de 25 de tutori care coordonează studenţii 

de-a lungul perioadei de derulare a practicii in cadrul firmelor partenere 

 ȋnaintea ȋnceperii propriu-zise a stagiului de practică, 126 de studenţi au fost instruiţi 

ȋn vederea dezvoltării competențelor sociale  

 126 de studenţi au participat la stagiile de practică: din domeniul Calculatoare şi 

Tehnologia Informaţiei – 50 studenţi, din domeniul Inginerie Electronică şi 

Telecomunicații – 37 studenţi, din domeniul Inginerie Electrică – 40 studenţi. În urma 

finalizării cu success a stagiului de practică, studenţii au beneficiat de o subvenţie ȋn 

valoare de 500 RON 

În primul an de desfăşurare, proiectul a adus certe beneficii la nivelul tuturor celor implicaţi. 

Astfel, la nivelul facultăţii, a fost demarat procesul de creare a unei metodologii de 

organizare şi abordare a activităţii de practică; la nivelul mediului economic, s-a realizat 

formarea de capital uman calificat în cadrul firmelor partenere, facilitând şi lărgind astfel 

colaborările Universităţii din Oradea prin dezvoltarea de parteneriate cu industria de profil. 

De asemenea, la nivelul studenţilor, s-au oferit oportunităţi sporite de inserţie pe piaţa muncii 

prin corelarea învăţării cu activităţile practice. 
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3. Cadrul general de desfăşurare a activităţii de practică 

În conformitate cu Regulamentul de practică - www.practing.ro secţiunea Documente/2013 - 

Regulament de practică - practica se poate desfăşura ȋn unităţi economice şi/sau de 

ȋnvăţămȃnt sau cercetare care au domeniul de activitate ȋn concordanţă cu specializarea 

studenţilor. Pentru a deveni partener de practică o astfel de firmă trebuie să încheie un acord 

de parteneriat  - www.practing.ro secţiunea Firme/2013 – Acord de parteneriat -  cu 

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei prin care se stabileşte cadrul 

general al desfăşurării stagiilor de practică şi să dispună de personal calificat pentru 

supervizarea studenţilor precum şi de dotarea necesară. 

Firmele selectate pentru participarea ȋn cadrul proiectului ca şi partener de practică pentru 

anul 2013 sunt următoarele: 

 domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei – 10 firme  

SC INFORMATICA SA, SC DIOSOFT SRL, SC KEYTICKET SOLUTIONS SRL,  

SC NEOBYTE SOLUTIONS SRL, SC MOBIVERSAL SRL, SC CG&GC HITECH 

SOLUTIONS SRL, SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMATIEI SRL,  

SC ADVANCED DATA SERVICES SRL, SC NEXIA CONSULTING SRL, SC QUBIZ 

SRL 

 domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicații – 5 firme  

SC ALIEN CONCEPT SRL, SC CELESTICA ROMANIA SRL, SC CONNECTRONICS 

ROMANIA SRL, SC PLEXUS SERVICES RO SRL, SC ONAXA ELECTRONICS SRL 

 domeniul Inginerie Electrică – 6 firme  

SC SCHRACK TECHNICK SRL, SC STIMIN INDUSTRIES SA, SC GIUPET SRL,  

SC AUSTROM IMPEX SRL, SC TECOR INDUSTRIES SRL,  

SC REMDAC ELECTRIC SRL 

Firmele de mai sus dispun de un număr de 25 de tutori instruiţi ȋn vederea dezvoltării 

competenţelor de lucru cu studenţii prin intermediul cărora studenţii beneficiază de asistenţă 

de specialitate ȋn realizarea temelor de practică propuse dar şi de sprijin ȋn familiarizarea cu 

mediul de lucru din cadrul firmei. Îndrumarea studenţilor se realizează, ȋn paralel, şi de către 

responsabilii de practică – cadre didactice, care vor superviza ȋntreaga activitate de practică 

desfăşurată ȋn cadrul firmelor partenere. 

  

http://www.practing.ro/
http://www.practing.ro/
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Informarea permanentă asupra derulării activităţilor este realizată prin intermediul site-ului 

proiectului www.practing.ro. Site-ul este utilizat pentru publicarea online a diferitelor tipuri de 

materiale de informare/prezentare, formulare precum şi pentru postarea periodică de 

anunţuri pentru cei implicaţi ȋn proiect (studenţi, firme, cadre didactice, parteneri). Studenţii 

au obligativitatea de a se informa ȋn permanenţă pe pagina web a proiectului 

www.practing.ro cu privire la stadiul curent de derulare al activităţilor precum şi cu privire la 

anunţurile postate de către echipa de implementare a proiectului.  

Monitorizarea şi organizarea activităţii de practică a studenţilor se realizează prin intermediul 

platformei cadru online PractING, accesibilă din cadrul site-ului proiectului 

http://practing.ro/recruiter/ . Pentru a putea utiliza platforma, fiecărui student selectat i se va 

atribui un nume de utilizator şi o parolă (user/password) ȋn momentul includerii acestuia ȋn 

grupul ţintă al proiectului şi semnării formularului de înregistrare a grupului ţintă de către 

acesta. 

 

Figura 1: Site-ul proiectului POSDRU/109/2.1/G/82033 

 
 
  

http://www.practing.ro/
http://www.practing.ro/
http://practing.ro/recruiter/
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4. Etapele stagiului de practică – sinteza activităţilor 

În data de 19.04.2013, ȋn cadrul Bibliotecii Universităţii din Oradea, va avea loc o sesiune de 

conştientizare cu privire la oportunităţile şi beneficiile pe termen lung oferite studenţilor 

pentru efectuarea stagiilor de practică. În urma acesteia, se demarează procesul de 

ȋnscriere a studenţilor pentru participarea la stagiile de practică. 

4.1. Aplicarea – formulare de aplicare 

Studenţii care doresc să aplice pentru realizarea unui stagiu de practică ȋn cadrul proiectului 

PractING, trebuie să se ȋnscrie prin depunerea unui dosar de înscriere, cu următoarele 

documente: 

 CV-ul în format Europass; 

 Copie după cartea de identitate; 

 Scrisoare de intenţie prin care studentul motivează participarea la stagiile de practică 

şi consiliere  – www.practing.ro – secţiunea Studenţi/2013 - scrisoare intenţie 

participare 

 Angajament de participare la activităţile proiectului -www.practing.ro - secţiunea 

Studenţi/2013 - angajament 

 Acord de utilizare a datelor personale www.practing.ro – secţiunea Studenţi/2013 - 

acord date personale 

 Declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de dublă finanţare privind 

activitatea de practică www.practing.ro – secţiunea Studenţi/2013 – declaraţie evitare 

dubla finanţare 

Formularele tipizate ȋn format electronic se pot descărca de pe pe site-ul proiectului 

www.practing.ro. Perioada de ȋnscriere şi depunere a dosarului de ȋnscriere este  

19.04.2013 – 26.04.2013.  

4.2. Selecţia 

Selecţia studenţilor care vor efectua stagiul de practică în cadrul proiectului se realizează de 

către comisiile de selecţie, stabilite ȋn prealabil pentru fiecare domeniu ȋn parte. Selecţia are 

la bază aplicarea a două seturi de criterii, obiective şi transparente, care să asigure 

egalitatea de şanse ȋn procesul de selecţie, şi anume (www.practing.ro secţiunea 

Studenti/2013 – Criterii de selectie): 

 

http://www.practing.ro/
http://www.practing.ro/
http://www.practing.ro/
http://www.practing.ro/
http://www.practing.ro/
http://www.practing.ro/
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1. Criterii de eligibilitate: 

 să fie student înmatriculat la Universitatea din Oradea  ȋntr-unul din domeniile: 

Calculatoare şi Tehnologia Informației, Inginerie Electronică și Telecomunicaţii, 

Inginerie Electrică 

 ȋn planul de învăţământ al anului universitar în curs să fie cuprinsă activitatea de 

practică 

 să nu fi beneficiat de finanţare prin proiecte pentru efectuarea stagiului de pregătire 

practică 

 

2. Criterii de ierarhizare aplicate în selectia studenţilor 

 să aibe rezultate profesionale bune (examenele  restante din ultima sesiune de 

examene să nu depăşească 40%) 

 să manifeste disponibilitate în perioada de desfăşurare a stagiilor de practică şi 

consiliere 

 să susţină un interviu ȋn faţa comisiei de selecţie şi recrutare a studenţilor: modul de 

prezentare la interviu va analiza următoarele: 

 motivaţia şi interesul participării la stagiul de practică; 

 motivaţia alegerii unei cariere în specializarea pentru care a optat; 

 cunoașterea noţiunilor de bază în domeniul de referinţă; 

 abilităţi personale, existenţa altor activităţi extracurriculare convergente 

domeniului 

 să manifeste abilităţi de comunicare şi disponibilitatea pentru lucru în echipă 

 

Selecţia studenţilor va fi programată, pe domenii de studiu, ȋn perioada  

29.04.2013 - 10.05.2013. Datele exacte pentru fiecare domeniu ȋn parte vor fi disponibile pe 

site-ul proiectului www.practing.ro . 

În urma definitivării rezultatelor procesului de selecţie, prin analizarea pieselor depuse la 

dosar şi evaluarea interviului, ȋn perioada 11.05.2013 - 17.05.2013 studenţii selectaţi vor 

trebui să completeze şi să semneze formularul de înregistrare a grupului ţintă care va fi pus 

la dispoziţia acestora de către echipa de management a proiectului. 

4.3. Instruirea studenţilor – competenţe sociale 

În perioada 20.05.2012 – 31.05.2012 se va realiza activitatea de instruire a studenţilor 

selectaţi în vederea dezvoltării competențelor sociale necesare facilitării inserţiei pe piaţa 

muncii, pe grupe de studiu. Activitatea de instruire va fi realizată de către S.C. 

ROMARKETING S.R.L. , partener naţional 1 ȋn cadrul proiectului, şi care deţine autorizare 

de la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale şi de la Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (denumită 

http://www.practing.ro/
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acum Autoritatea Naţională de Calificări) pentru derularea acestui curs de perfecţionare. 

Planificarea activităţii de instruire a studenţilor pe zile şi ore precum şi grupele constituite vor 

fi anunţate ȋn prealabil pe site-ul proiectului http://www.practing.ro. Instruirea implică un 

număr de 8 ore şi va fi realizată pe grupe de studenţi, utilizȃnd metode de ȋnvăţare iteractivă, 

dezbateri, exemple de bune practici, chestionare precum şi exerciţii colective. Materialul de 

curs este pus la dispoziţia studentului sub forma unui caiet al participantului.  

După finalizarea instruirii, studenţii vor trebui să completeze chestionare de feedback pentru 

evaluarea activităţii din cadrul cursului.  

4.4. Alocarea studenţilor către firme – semnarea convenţiei de practică 

Repartizarea studenţilor selectaţi către firmele partenere pentru realizarea stagiului de 

practică implică următorii paşi: 

 plasarea cerinţelor şi temelor de practică de către firme pe platforma PractING 

http://practing.ro/recruiter/ 

 aplicarea studenţilor pentru temele de practică pe platform PractING 

http://practing.ro/recruiter/ 

 evaluarea aplicaţiilor studenţilor de către firme 

 organizarea întâlniri de lucru (interviu) cu reprezentaţii firmelor pentru repartizarea 

studenţilor la firmele partenere ȋn perioada 01.06.2013 – 14.06.2013. 

În urma definitivării procesului de repartizare a studenţilor, fiecare student va semna o 

convenţie de practică ȋn cadrul căreia se stabileşte cadrul general de organizare şi 

desfăşurare a practicii: www.practing.ro – secţiunea Documente/2013 – Convenţie practică.  

Convenţia va fi ȋncheiată ȋntre Universitatea din Oradea ca şi instituţie coordonatoare a 

programului de practică, societatea comercială care primeşte studentul şi fiecare student 

participant la stagiul de practică. 

4.5. Realizarea instruirii SSM 

În perioada 01.06.2013 – 30.06.2013 se va organiza, pentru studenţii selectaţi ȋn vederea 

participării la stagiile de practică, o sesiune de instruire cu privire la prevenirea riscurilor 

privind sănătatea și securitatea la locul de muncă. În cadrul acesteia se vor prezenta 

aspecte privind normele legale referitoare la cerinţele minime de securitate ȋn muncă. 

Studenţii sunt obligaţi să ia la cunoştinţă despre existenţa acestor norme şi să semneze de 

participare la finalul sesiunii de instruire. 

  

http://www.practing.ro/
http://practing.ro/recruiter/
http://practing.ro/recruiter/
http://www.practing.ro/
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4.6. Desfăşurarea stagiului de practică 

Desfăşurarea stagiului de practică al studenţilor ȋn cadrul firmelor partenere se va realiza ȋn 

conformitate cu repartizarea şi programarea acestora către firme stabilită ȋn prealabil. 

Numărul de ore de practică este cel stabilit ȋn planul de ȋnvăţămȃnt al fiecărei specializări iar 

perioada de desfăşurare a stagiilor este 01.07.2013 – 31.08.2013.  

 

Studenţii sunt monitorizaţi ȋn cadrul firmelor partenere de către tutorii desemnaţi de către 

fiecare firmă şi de către responsabilii de practică din cadrul Universităţii Oradea. Aceştia sunt 

responsabili pentru coordonarea activităţii studenţilor ȋn implementarea temei de proiect, 

realizȃnd sarcini precum  evaluarea cunoştinţelor ȋn domeniu a studentului, prezentarea şi 

stabilirea sarcinilor de lucru aferente temei de proiect alese, dezbaterea cu studentul a 

soluţiilor posibile, furnizarea de material pentru documentare precum şi stabilirea orarului de 

lucru.  

Studentul are obligaţia completării, pe parcursul stagiului de practică a caietului de practică 

prin care detaliază activităţile desfăşurate ȋn timpul stagiului. De asemenea, la finalul 

activităţii va trebui să completeze un chestionar de feedback referitor la modalitatea de 

desfăşurare a stagiului de practică.  

4.7. Evaluarea activităţii de practică 

Evaluarea se realizează ȋn conformitate cu cele prevăzute ȋn Regulamentul de practică – 

www.practing.ro secţiunea Documente/2013 - Regulament de practică, în cadrul unui 

colocviu care se va desfăşura pe parcursul sesiunii de toamnă al anului/anilor II sau III de 

studiu, la o dată care va fi afișată pe website-ul proiectului www.practing.ro şi la avizierele 

facultăţii.  

În momentul finalizării stagiului, fiecare student primeşte de la firma parteneră un certificat 

de practică prin care se atestă efectuarea stagiului de practică la firma respectivă, tema 

proiectului dezvoltat de student, perioada efectivă ȋn care s-a desfăşurat stagiul precum și 

nota acordată de către tutorele din cadrul firmei.  

Evaluarea și notarea finală se realizează ȋn cadrul facultăţii de Inginerie Electrică şi 

Tehnologia Informaţiei de către o comisie din care va face parte și cadrul didactic supervizor, 

comisie validată de către managerul de proiect. 

 

  

http://www.practing.ro/
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Principalele criterii de evaluare şi acordare a notei sunt următoarele: 

a. Participare în cadrul proiectului, pondere 10% 

b. Nota propusă de tutorele din cadrul firmei, ponderea acesteia fiind 40% din 

nota finală 

c. Documentele de practică prezentate de către student, însemnările din caietul 

de practică, ponderea acestei fiind 20% 

d. Prezentarea făcută de către student în faţa comisiei de evaluare, ponderea 

fiind  30%. Comisia va analiza: 

- relevanţa activităţilor desfăşurate pentru formarea profesională; 

- deprinderile şi cunoştinţele dobândite de către student; 

- rezultatele obţinute de către student în cadrul activităţii de practică 

Activitatea de evaluare se finalizează cu acordarea unei note exprimată prin numere întregi 

între 1 şi 10.  

  



 

 Titlu proiect: ”Convergența pregătirii practice universitare pentru 
integrarea reușită a studenţilor pe piața muncii” 

 

POSDRU/109/2.1/G/82033 
Proiect implementat de Universitatea din Oradea în parteneriat cu S.C. 

Romarketing SRL și Camera de Comerț și Industrie Bihor 

 

5. Platforma Practing  

Interacţiunea dintre studenţi, responsabili de practică din cadrul universităţii şi tutorii din 

cadrul firmelor se realizează prin intermediul platformei PractIng http://practing.ro/recruiter/ .  

Accesul către platformă se poate realiza şi din site-ul proiectului www.practing.ro - Platforma 

PractIng. Informaţii despre modalitatea de utilizare a platformei se găsesc ȋn ghidul de 

utilizare al acesteia. 

  

   Figura 2: Platforma Practing 
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