
 

 

 
 

PROMOVAREA PROIECTULUI IN CADRUL ACTIVITATII 
SCHIMB DE EXPERIENTA SI DISEMINAREA DE BUNE PRACTICI PRIVIND  

STAGIILE DE PREGATIRE PRACTICA ALE ELEVILOR SI STUDENTILOR 
 
 

În data de 18 iunie 2015, a avut loc la COMPA SA Sibiu, seminarul „Schimb de experieţă şi diseminarea 
de bune practici privind stagiile de pregătire practică  ale elevilor şi studenţilor” 

Activitatea s-a derulat  în cadrul proiectului POSDRU /161/2.1/G/140436, proiect cofinanţat din Fondul 
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa 
prioritară 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” domeniul major de intervenţie 
2.1.”, Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.  

Printre cele peste 20 de persoane participante la 
aceasta intalnire s-au numarat decani, directori, 
profesori si instructori din invatamantul universitar si 
preuniversitar, precum si reprezentanti ai altor firme 
interesate in pregatirea viitorilor angajati.  

In prima parte a evenimentului managerul de proiect 
a prezentat modul de organizare şi derulare a practicii, 
metodele aplicate de către tutori, instrumentele 
utilizate pentru evaluarea practicanţilor, elevi de la 
Liceul Tehnologic ”Henri Coanda” Sibiu si studenti de 
la Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de 
Inginerie.  

Au fost date exemple de aplicații practice, sarcini de lucru, teme care contribuie la formarea de abilități 
și deprinderi specifice meseriei / specializării, metode ce asigura o pregătire completă, actuală, în 
corelație cu cerințele potențialilor angajatori.  

Managerul de proiect a prezentat etapele pe care 
practicantii le urmeaza pe parcursul stagiului, pornind 
de la etapa de primire a temei / sarcinii de lucru, 
urmata de etapa de informare, documentare, gasirea 
de solutii, discutarea solutiei cu tutorii si etapa de 
rezolvare efectiva a temei.  

Instrumentele utilizate de catre tutori pentru 
urmarirea si evaluarea elevilor si studentilor au fost : 
fisele de observatii, fisele de evaluare, chestionarele, 
testele. 

 



 

 

 

Pe parcursul stagiilor s-a urmarit  dezvoltarea urmatoarelor competente :  

 Mașini cu comandă numerică  

 Electronică industrială 

 Automate programabile 

 Roboți industriali 

 Întreținerea planificată a utilajelor 

 Sisteme de acționare/ Circuite pneumatice și hidraulice 

 Procese de producție/ Detectarea defectelor 

 Documentația tehnică 

 Managementul calității 

 Sănătatea și securitatea în muncă 

Au fost prezentate  mijloacele materiale puse la dispozitia practicantilor, materialele de informare 
realizate de tutori, cartile, revistele de specialitate, proceduri si instructiuni de lucru, Laboratorul pentru 
mentenanta echipamentelor electrice si electronice, Centrul de Informare si Documentare, Atelierul 
pentru prelucrarea pe masini unelte cu comanda numerica, etc. 

In discurs, a fost subliniat faptul  ca stagiul de practică intr-o firma este modalitatea cea mai eficinta ca 
elevii si studentii sa se familiarizeze cu mediu industrial, să aplice in practica cunostintele acumulate, sa 
descopere acele domenii in care ei ar putea sa-si construiasca o cariera. 

Pe parcursul seminarului tutorii au dat exemple legate de modul cum s-au rezolvat sarcinile de lucru 
primite de catre practicanti, au prezentat modul in care au incercat sa dezvolte competentele specifice. 

Consilierul pentru informare si orientare profesionala a prezentat care este rolul consilierii, o alta 
componentă a proiectului si modul cum se deruleaza aceasta activitate. In urma consilierii elevii și 
studenții sunt informați asupra potențialului de care dispun, află care sunt aptitudinile, interesele 
personale, cunosc care sunt tendințele și oportunitățile pieței muncii.   

Au urmat dezbateri pe marginea subiectelor prezentate. Au sustinut alocutiuni urmatorii invitati: 

- dl. Ioan Firiza - Director Management COMPA SA Sibiu, care subliniat necesitatea implicarii mai active 
a cadrelor didactice in stabilirea obiectivelor de practica, a monitorizarii mai atente a practicantilor si a 
realizarii unui dialog permanent scoala-intreprindere. De asemenea dl Director a prezentat avantajele 
efectuarii stagiilor de practica intr-un mediu real de munca, prin contactul inca de pe bancile scolii cu 
noile tehnologii si procese de productie si cu cerintele de calitate impuse de catre clienti.   

- dl. Liviu Rosca - Decan Facultatea  de Inginerie Sibiu, a subliniat necesitatea imbunatatirii colaborarii 
dintre universitate si companii, prin incheierea de parteneriate si implicarea studentilor si profesorilor in 
teme de cercetare, proiecte de imbunatatire, etc. El a solicitat o prezenta mai activa, mai vizibila, a firmei 
COMPA SA, beneficiara proiectului, in activitatile cu studentii prin organizarea pentru acestia de 



 

 

workshopuri, concursuri, prezentari ale firmei, etc. De asemenea s-a subliniat necesitatea gasirii unor 
solutii pentru marirea duratei stagiilor de practica in firme.  

- dl. Laurentiu Grobnicu, tutore in cadrul proiectului, a remarcat faptul ca angajatorii asigura cadrul de 
desfasurare a practicii si pun la dispozitia practicantilor resursele necesare desfasurarii acesteia in conditii 
optime, dar ca este necesara implicarea mai activa a scolilor in campaniile de sensibilizare, constientizare 
elevilor si studentilor,  pentru ca acestia sa acorde importanta cuvenita acestei activitati. A subliniat faptul 
ca scoala ar trebui sa acorde aceeasi importanta atat competentelor profesionale cat si celor transversale, 
explicand importanta comunicarii, a responsabilitatii sau a lucrului in echipa la viitoarele locuri de munca 
si, in acest sens, a propus adaptarea curriculei la cerintele mediului de afaceri. 

- dl. Achim Muntean - profesor Facultatea  de Inginerie Sibiu, a subliniat faptul ca firma  COMPA SA se 
bucura de o imagine foarte buna in randurile studentilor, fiind  una din  companiile dorite si solicitate de 
catre studenti pentru efectuarea stagiilor de practica si pentru angajare in cazul absolventilor.   

- d-na. Marilena Inta - Sef Lucrari Facultatea de Inginerie Sibiu, a evidentiat necesitatea implicarii mai 
sustinute a cadrelor didactice in activitatea practica, urmarirea si verificarea activitatilor desfasurate de 
studenti, mentinerea unui dialog permanet tutore - cadru didactic. O propunere intresanta a fost cea 
legata de sustinerea la facultate a unor module/ cursuri de catre specialisti COMPA,  scopul fiind acela de 
transfer de know-how studentilor. 

După finalizarea dezbaterilor, participanţii au vizitat Atelierul de practica pentru mentenanata 
echipamentelor electrice si electronice. Vizita a continuat în Centrul de formare profesională COMPA şi 
in atelierele de producţie, unde elevii şi studenţii îşi desfăşoară activitatea practică pentru dobandirea 
abilitatilor şi dezvoltarea aptitudinilor  specifice meseriei şi specializării lor. 

Seminarul s-a incheiat intr-o atmosfera placuta si relaxanta, organizatorii multumind tuturor celor care 
au participat la eveniment, dascălilor, organizatorilor și echipei de proiect. 

 
Manager de proiect, 

Marcela Niculescu 
 

 


