
                                                                                   
 

 

Descrierea partenerilor de practică 

 

Napoca Management SRL 

Tutore: Diana Gligor 

Tel.: 0740 171131 

diana.gligor@knm.ro 

Konic Napoca Management România SRL 

Tutore: Dacian Pustea 

Tel.: 0728 827438 

dacian.pustea@knm.ro 

 

Grupul de firme KNM România (Napoca Management SRL și Konic Napoca Management 

România SRL) este specializat în oferirea de servicii de consultanță în scrierea și implementarea 

proiectelor cu finanțare nerambursabilă atât pentru beneficiari publici, cât și pentru beneficiari privați. 

Echipa activă în acest grup de firme este formată din persoane cu studii în domenii precum: relații 

internaționale și studii europene, administrarea afacerilor, științe economice, studii de securitate, 

psihologie, teologie. Nu în ultimul rând, de mare relevanță este diversitatea studiilor realizate, precum și 

formările realizate de-a lungul timpului (manager de proiect, formator, expert achiziții publice), care au 

permis abordări multidisciplinară și variate a proiectelor. 
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Transilvania IT Cluster 

Tutore: Bianca Muntean 

Tel.: 0742 225405 

bianca.muntean@transilvaniait.ro 

 

Transilvania IT reprezintă o organizație cluster compusă din alte organizații active în domeniul 

tehnologiei informației: furnizori de servicii și soluții software, universități și centre de cercetare, unități 

administrative publice și alte organizații. Transilvania IT Cluster a fost creată în octombrie 2012 și 

reprezintă o rețea bazată pe inovare a companiilor IT românești și a altor organizații conexe cu scopul de 

a produce creșterea competitivității serviciilor și produselor IT pe piețele internaționale, dar și pentru a 

crea un parteneriat puternic și sustenabil public-privat cu scopul de a avea un impact consistent și 

consideranil asupra vieții comunității.  

 

ADR Nord Vest 

Tutore: Dorin Domuța 

Tel.: 0745 632469 

dorin.c.domuta@gmail.com 

Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest este o organizaţie regională de sine stătătoare, 

înfiinţată în conformitate cu Legea 151/1998 (legea dezvoltării regionale, abrogată ulterior de Legea 

315/2004), prin Hotărârea nr. 4/ 16.12.1998 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de 

Dezvoltare Nord-Vest,  ca organism de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce acţionează în 

domenii specifice dezvoltării regionale. ADR Nord-Vest a fost autoritate de implementare a fondurilor  
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de pre-aderare, în cadrul Programelor Phare CES şi guvernamentale, în perioada 1999-2009. Pentru 

perioada 2007-2013, ADR Nord-Vest a îndeplinit rolul de Organism Intermediar pentru Programul 

Operaţional Regional POR – REGIO, cofinanţat din fondurile structurale; Autoritatea de Management 

pentru POR 2007-2013 fiind Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP). 

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest a fost implicată, încă de la înfiinţarea sa, în diverse 

parteneriate importante din punct de vedere strategic prin care susţine obiectivele de dezvoltare regională, 

Toate aceste aspecte fac ADR NV un partener esențial în ceea ce privește impactul asupra studenților 

implicați. 

 

Rațiu Centre for Democracy 

Tutori: Oana Bakos, Alis Costescu 

oana.bakos@ratiudemocracycenter.org 

alis.costescu@ratiudemocracycenter.org 

 

Centrul Rațiu pentru Democrație a fost creat în 2004 de Indrei Rațiu, cu sprijinul Rațiu Family 

Charitable Foundation din Londra, pentru a păstra și a duce mai departe moștenirea morală și ideologică 

a lui Ion Rațiu și interesul pentru promovarea valorilor democrației. Centrul Rațiu pentru Democrație 

dezvoltă și implementează proiecte care promovează aceste valori, atât prin conținutul abordat, cât și 

prin felul în care sunt luate deciziile, asumate responsabilitățile, și împărțite rolurile în echipă. Toate 

acestea reprezintă un set de avantaje considerabile pentru stduenții incluși în proiect. Organizația are un 

impact atât la nivel local, cât și la nivel regional și internațional. 
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RDI PARTNERS SRL 

Tutore: Gina Tamas 

tamasgina@gmail.com 

0770 208429 

 

Firma are peste 5 ani experiență în antreprenoriat, consultanță în management,  consultanță în 

obținerea surselor de finanțare și cursuri de formare, care îmbină cercetarea științifică și inovarea în 

dezvoltarea ideilor de afaceri (Research Development Innovation Partners). Pe parcursul ultimilor ani 

echipa multidisciplinară a firmei, cu studii în diverse domenii, a acumulat experiență în asistarea 

antreprenorilor să își transpună și fructifice ideile de afaceri în acțiuni concrete prin identificarea surselor 

de finanțare potrivite. Misiunea companiei este de a stimula creativitatea celor care vor să se lanseze în 

lumea antreprenorilor. 
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Identificarea și selecția acestor parteneri a presupus, într-o primă fază, desfășurarea de negocieri 

cu entități din domeniul privat și public, din Cluj-Napoca, a căror activitate se încadrează în domeniul 

managementului cultural, din sfera socio-umana de pregătire, cu potențial de inovare. Derularea acestor 

negocieri, dar și conținutul lor, au fost consemnate și apoi prezentate și discutate cu  progresul echipa de 

management. În această fază preliminară au fost identitificați 4 parteneri, urmând ca în etapa următoare 

să fie identificat și ultimii doi (având în vedere că fiecare facultate participantă are dreptul de a selecta 

maximum 6 entități-gazdă ale stagiilor de practica, unde studenții vor efectua programul de practică). De 

asemenea, selecția acestor parteneri a luat în considerare criteriile calitative prezentate mai jos. 

Criterii calitative ce au stat la baza selecției entităților  

- Capacitate administrativă 

- Folosirea interfețelor online 

- Compatibilitate cu managementul cultural 

- Experiență anterioară cu studenții 

- Capacitate tehnică de a face stagii de practică online 

- Capacitatea și abilitatea de a pregăti teme, materiale, tururi virtuale pentru studenți 

- Capacitatea de a integra studenții virtual la birou 

 


