
 
 

 

Act. 2.1 Negocierea și semnarea a 18 convenții de practică, 

organizarea târgului de oferte de practică 

 

Raport 

Târgul de oferte de practică-online 

8 octombrie 2021 

 

Facultatea de Studii Europene a organizat vineri, 8 octombrie, ora 12.00 târgul de oferte 

de practică  din cadrul proiectului POCU 132253 Calitate și interdisciplinaritate în practica 

studenților Universității Babeș-Bolyai în management cultural (CIP). Evenimentul a avut drept 

scop informarea studenților cu privire la posibilitatea desfășurării stagiului de practică la unul 

din cei șase ofertanți de practică. Aceștia au furnizat informații despre oportunitățile pe care le 

oferă studenților, un posibil calendar de practică (din cele 70/90 de ore alocate stagiului, câte sunt 

propuse pentru activități online sincron, respectiv asincron) și tipurile de activități pe care studenții 

le vor derula în timpul stagiului (expunere detaliată).   

 

Datele de logare au fost: 

➢ Link-ul: 

https://zoom.us/j/5341565985?pwd=aHlwUGdXWkk3QXFReGpDRndWSUNNUT09 

➢ Meeting ID: 534 156 5985 

➢ Passcode: F4yrDH 

 

I. Participanți 

La târgul de oferte de practică au participat: 

a) Echipa de implementare din cadrul Facultății de Studii Europene  

❖ Adrian Corpădean- manager de proiect 

https://zoom.us/j/5341565985?pwd=aHlwUGdXWkk3QXFReGpDRndWSUNNUT09


 
❖ Laura Herța - coordonator de practică 

❖ Paula Mureșan, Mihaela Oprescu - supervizori de practică 

❖ Elena Grad-Rusu, Delia Pop-Flanja,  Monica Burcă-Voicu - experți de practică 

❖ Gianina Joldescu – secretar proiect 

 

b) Ofertanții de practică, reprezentați de: 

❖ Dorin Domuța - ADR Nord Vest, www.transilvanianord.ro, www.nord-vest.ro 

❖ Dacian Pustea - Napoca Management SRL, https://knm.ro/contact/ 

❖ Dacian Pustea-Konic Napoca Management România SRL, https://knm.ro/contact/ 

❖ Alis Costescu- Fundația Rațiu pentru Democrație, 

https://ro.ratiudemocracycentre.org/ 

❖ Ana Toth-Transilvania IT Cluster, https://www.transilvaniait.ro/ 

❖ Andreea Ceclan-RDI Partners SRL 

 

c) Studenții de la nivel licență și master de la FSE. (88 de studenți) 

 

II. Cuvântul de deschidere 

Târgul a fost deschis de către managerul de proiect, conf. univ. Dr. Adrian Corpădean. Acesta le-

a mulțumit participanților pentru faptul că au onorat invitația de a participa la târg, după care a 

trecut în revistă scopul întâlnirii, reamintind pe scurt obiectivele proiectului. A făcut referire la 

avantajele de face parte din GT al proiectului, aducând în discuție primul calup de practică.  

După cuvântul de deschidere al managerului, coordonatorul de practică, Laura Herța, a prezentat 

echipa de implementare din partea FSE (supervizorii/ experții de practică) și ofertanții de practică 

(cele șase companii) prezenți la manifestare. De asemenea, a prezentat succint profilul liniilor de 

studii eligibile pentru a participa la programul de practică, reliefând competențele, curriculum-ul 

și așteptările acestora.  

Studenții eligibili pentru a face parte din calupul doi și trei sunt înmatriculați la următoarele 

specializări în anul universitar 2021/2022: 

 

❖ Relații Internaționale și Studii Europene, An I, liniile română, engleză, germană; 

http://www.transilvanianord.ro/
http://www.nord-vest.ro/


 
❖ Management, Anul II; 

❖ Administrație europeana, Anul II, Anul III. 

❖ Afaceri Europene si Management de Programe, Anul I, Anul II; 

❖ Management Performant, Anul II; 

❖ Comunicare Internaţională, Anul I, Anul II; 

❖ Diplomație culturală și Relații Internaționale (lb. engleză), Anul I, Anul II; 

❖ Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor (lb. engleză), Anul I, Anul 

II; 

❖ Studii Politice Europene Comparate (lb. franceză), Anul I, Anul II. 

 

III. Prezentări ale ofertelor de practică de către reprezentanți ai entităților gazdă 

ale stagiilor de practică 

 

Prima companie  care și-a prezentat oferta a fost ADR Nord Vest. În cadrul proiectului CIP, 

Dorina Domuța are funcția de tutore din partea ADR Nord Vest. După o succintă prezentare a 

ADR Nord Vest, Dorin Domuța a  insistat asupra  Departamentului de Dezvoltare Regională, 

Proiecte și Relații Internaționale, departament în cadrul căruia studenții din grupul țintă ar urma 

să își desfășoare stagiul de practică și pe care îl coordonează. Domnul Domuța a adus în discuție 

numeroasele proiecte din diverse surse de finanțare nerambursabilă (FP6, FP7, Horizon 2020, 

COSME, Interreg, POCA) pe care ADR Nord Vest le-a implementat și a vorbit despre posibilitatea 

implementării proiectelor POR pentru exercițiul financiar 2021-2027. Dintre activitățile 

preconizate pentru grupul țintă s-ar număra parcurgerea ghidurilor solicitantului, stabilirea 

eligibilității unui solicitant, completarea unei fișe de eligibilitate, etc. Activitățile ar urma să se 

desfășoare online. Domnul Domuța a apreciat profesionalismul studenților din primul calup de 

practică care și-au desfășurat stagiul de practică la ADR Nord Vest. 

 

 

 

 

 



 
A doua prezentare a fost susținută de către Dacian Pustea în numele Napoca Management 

SRL și Konic Napoca Management România SRL. Domnul Pustea a prezentat dosarele de activitate 

ale celor două companii, insitând asupra proiectelor pe care le-au implementat (peste 100), asupra 

clienților cărora le-au oferit spijinul (entități publice și private) și asupra echipelor pe care le 

coordonează împreună cu Diana Gligor. 

Oportunitățile oferite studenților fac referire la: 

• Cunoștințe în domeniul managementului de proiect 

• Dezvoltarea de abilități și competențe 

• Elaborare proiecte 

• Implementare proiecte, și de asemenea la o posibilă colaborare după terminarea stagiului. 

 

Dintre activitățile oferite grupului țintă în cadrul Napoca Management SRL și Konic Napoca 

Management România SRL, domnul Pustea a menționat:  

• Parcurgerea ghidurilor solicitantului; 

• Stabilirea eligibilității unui solicitant; 

• Completarea unei fișe de eligibilitate; 

• Participare la training-urile interne ale companiei; 

• Familiarizare cu legislația aplicabilă proiectelor aflate în implementare; 

• Participarea la elaborarea diverselor documente aferente proiectelor; 

• Participare la ședințele de proiect on-line. 

Activitățile ar urma să se desfășoare online, din cauza pandemiei COVID 19.  Ofertantul de 

practică a solicitat seriozitate și implicare din partea studenților care vor fi parte a GT, calup doi, 

lăudând studenții din primul calup de practică. 

 

Următoarea prezentare a fost a doamnei Alis Costescu, reprezentanta Fundației Rațiu 

pentru Democrație. Doamna Alis Costescu este și tutore din partea FRD în cadrul proiectului CIP. 

Personalitatea lui Ion Rațiu, proiectele care au fost demarate în memoria lui, - Ion Rațiu Journalism 

Award (2015 – prezent), Elisabeth Pilkington Rațiu Mental Health Award (2017 – prezent),  Rațiu 

Dialogues, Ion Rațiu Democracy Award (2005 – prezent), cât și cel mai recent eveniment realizat 

de Rațiu Forum împreună cu The Ratiu Family Charitable Foundation The Rațiu Dialogues on  



 
Democracy  (13-14 septembrie 2021, Cluj-Napoca &Turda) au fost subiectele din prima parte a 

prezentării. În ceea ce privește stagiul de practică în cadrul instituției, acesta ar urma să se relizeze 

online sau on site, dacă pandemia COVID 19 permite acest lucru. Studenții ar urma să desfășoare 

activități legate de participarea la workshop-uri și webinarii online, cercetări online - crearea unei 

baze de date mass media, participări la training-uri de formare pe cultura organizațională. 

Propunerea companiei este de 80 de ore individuale și 10 ore în cadrul activităților de grup. 

Doamna Costescu a avut cuvinte apreciative la adresa studenților FSE din primul calup de practică. 

 

Reprezentanta companiei Transilvania IT Cluster, doamna Ana Toth, a prezentat succint 

activitatea și domeniul companiei, partenerii și proiectele instituționale pe care le desfășoară. 

Transilvania IT Cluster este un ONG non profit, fondat în 2013, care are ca scop punerea în 

legătură a antreprenorilor, cercetătorilor, inovatorilor și administrației publice, focusându-se pe 

activități comune care generează comunitate prin digitalizare. Compania este una mare, cu cca 

8200 de angajați, fiind parte a Northern Transylvania Clusters Consortium. Competențele pe care 

compania le oferă fac referire la: 

• Formare și training 

• Servicii pentru inovare 

• Matchmaking și internaționalizare 

 

Enterprise Europe Network, REFLOW, ROCK, UIA Spire Baia Mare, INNOCAP, BOWI, 

Smart by Design sunt câteva dintre proiectele implementate de companie și care au fost 

menționate în timpul prezentării. 

Oportunitățile oferite studenților vor presupune posibilitatea de a participa în cadrul 

companiei la activitățile din cadrul departamentului de comunicare/ achiziții/ scriere de proiecte. 

Activitățile ar urma să se desfășoare online sau fizic în funcție de evoluția COVID.  

 

Andreea Ceclan, reprezentanta RDI Partners SRL a prezentat activitatea companiei 

insistând asupra activităților pe care studenții participanți la stagiul de practică ar trebui să le 

desfășoare. Acestea țin de ciclu de viață al unui proiect și ar presupune:  

• Prezentarea programului de practică  



 
• Prezentarea de programe europene  

• Identificarea de finanțări nerambursabile pentru diferite categorii de firme 

• Evaluarea eligibilității pentru programele de finanțare identificate pentru un număr de 

minimum trei organizații – firme, ONG-uri sau instituții publice  

• Elaborarea draftului unui proiect cu finanțare europeană  

• Elaborarea draftului unui buget pentru proiectul de finanțare selectat  

• Finalizarea și depunerea proiectului – discuții cu clienții, rigorile finanțatorului  

• Planificarea agendei de discutare a proiectului cu beneficiarului  

• Implementarea proiectului – principii, proceduri si instrumente, achizitii, arhivare–  

• Promovarea proiectului  

• Evaluarea compentențelor dezvoltate – feedback și formulare obiective ulterioare de 

învățare.  

Activitățile propuse s-ar putea desfășura online sau face to face (pentru un număr de maxim 3 

studenți/săptămână) în funcție de evoluția COVID 19. Andreea Ceclan a avut cuvinte apreciative 

la adresa studenților din primul calup de practică. 

 

IV. Sesiunea Q&A 

Sesiunea de întrebări și răspunsuri a fost dedicată studenților participanți la manifestare. 

 

Întrebarea nr. 1:  Rezultatele procesului de selecție se comunică pe mail? 

Răspunsul oferit de conf. dr. Paula Mureșan: Rezultatele procesului de selecție se comunică 

sub forma unei liste pe site-ul FSE, de către expertul de grup țintă. Pe site-ul facultății este postat 

calendarul de selecție și alte informații utile în vederea selecției grupului țintă.  

 

 

 

Întrebarea nr. 2:  Când se afișează rezultatele procesului de selecție? 

Răspunsul oferit de conf. dr. Paula Mureșan: Rezultatele inițiale se afișează în data de 20 

octombrie 2021, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, în 25 octombrie 2021.  



 
 

Întrebarea nr. 3:   Stagiul de practică este obligatoriu? 

Răspunsul oferit de conf. dr. Paula Mureșan: Stagiul de practică este obligatoriu pentru toți 

studenții care au disciplina practică în planurile de învățământ, însă nu este obligatoriu să fie 

efectuat în cadrul proiectului CIP.  

Astfel, studenții pot să aleagă să facă practica individual (este responsabilitatea fiecărui student să 

își găsească o instituție unde poate să deruleze practica) sau în cadru instituționalizat, în cadrul 

proiectului CIP. În ambele variante, studentul va fi evaluat la finalul stagiului de practică și va 

primi o notă ce urmează a fi trecută în catalog.  

 

Întrebarea nr. 4:  Stagiul de practică se derulează on-line sau on-site? Există și posibilitatea 

de a se derula hibrid?  

Răspunsul oferit de reprezentantul Napoca Management SRL și Konic Napoca Management 

România SRL, d-l Dacian Pustea : În cazul companiilor pe care le reprezintă, stagiul de practică 

se desfășoară exclusiv on-line din cauza condițiilor pandemice. Reprezentantele Fundației Rațiu 

pentru Democrație și RDI Parteners au reiterat afirmația că instituțiile pe care le reprezintă își 

exprimă disponibilitatea de a primi studenți și on-site, în măsura în care aceștia își doresc acest 

lucru.  

 

Întrebarea nr. 5:   În ce măsură este posibil ca la finalizarea stagiului de practică, colaborarea 

cu partenerul de practică să se materializeze într-un contract de muncă? 

Răspunsul oferit de reprezentantul Napoca Management SRL și Konic Napoca Management 

România SRL, d-l Dacian Pustea: Această posibilitate există și a și fost materializată prin 

propunerea unei oferte de muncă unui student care a efectuat practica în calupul 1.  

Reprezentanta RDI Parteners SRL, d-na Andreea Ceclan a confirmat că un student din calupul 

1 a fost angajat cu contract individual de muncă.  

 

Reprezentanta Fundației Rațiu pentru Democrație, d-na Alis Costescu, de asemenea a precizat 

că instituția pe care o reprezintă își manifestă interesul în selectarea unui student din grupul țintă 

în vederea încheierii unui contract individual de muncă.  



 
 

Întrebarea nr. 6:   Care este perioada de înscriere în grupul țintă? 

Răspunsul oferit de conf. dr. Paula Mureșan: Perioada de înscriere este 12-18 octombrie 2021. 

Studenții interesați sunt sfătuiți să citească anunțul postat la adresa: https://euro.ubbcluj.ro/apel-

selectie-grup-tinta-calup-2-proiect-cip-132253/ 

 

Întrebarea nr. 7:   Este eligibil un student care nu are reședința în România? 

Răspunsul oferit de lector  dr. Mihaela Oprescu: Proiectul se adresează tuturor studenților de 

la nivel licență și master care au domiciliul sau rezidența în cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale 

țării (nu se aplică studenților din regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov), și care au disciplina 

Practica sau o disciplina asimilată Practicii în planul de învățământ al anului universitar în curs. 

 

Întrebarea nr. 8:   Cât de flexibil este calendarul de efectuare a practicii ținând seama că 

există studenți care sunt și angajați cu contract individual de muncă pe perioadă 

nedeterminată.  

Răspunsul oferit de reprezentanta Fundației Rațiu pentru Democrație, d-na Alis Costescu: 

Din experiența stagiului de practică al calupului I se poate confirma că a existat disponibilitate în 

ajustarea calendarului de derulare, în funcție și de timpul disponibil al studentului, ținând cont că 

acesta participă și la alte activități didactice sau/și lucrative. De asemenea, în situația în care 

studentul a anunțat că nu poate participa la anumite activități, acestea au fost recuperate potrivit 

unui program stabilit de comun acord de tutorele de practică și studentul practicant.  

 

Întrebarea nr. 9:   Un student poate să efectueze practica în semestrul 1 dacă disciplina este 

menționată în planul de învățământ în semestrul 2 ? 

Răspunsul oferit de lector  dr. Mihaela Oprescu: Da, pentru că potrivit art. 21 din Regulamentul 

UBB de credite, fiecare student are dreptul să parcurgă în avans orice disciplină ( inclusiv Practica) 

o singură dată pe parcursul anilor de studiu, iar creditele obținute în avans se pot reporta în 

semestrele următoare, conform opțiunii studentului. În acest sens, studentul trebuie să completeze 

cererea de efectuare a practicii în avans, în semestrul 1, în vederea participării în cadrul Proiectului 

Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților Universității Babes-Bolyai în management 

https://euro.ubbcluj.ro/apel-selectie-grup-tinta-calup-2-proiect-cip-132253/
https://euro.ubbcluj.ro/apel-selectie-grup-tinta-calup-2-proiect-cip-132253/


 
cultural (POCU CIP 132253). Ulterior derulării stagiului de practică, studentul va fi notat în cadrul 

colocviului de practică, iar nota va fi recunoscută și trecută în catalog, în semestrul 2.  

Efectuarea practicii în avans nu este obligatorie decât pentru studenții care doresc să efectueze 

stagiul prin proiectul CIP și au disciplina Practică în semestrul 2. În cazul în care un student depune 

dosarul de înscriere în grup țintă, inclusiv cererea de efectuare a practicii în avans, dar nu este 

selectat în grupul țintă, acesta nu este obligat să efectueze practica în avans dacă nu mai dorește.  

 

Întrebarea nr. 10:  Dacă un student nu este selectat în calupul 2, trebuie să aplice pentru 

calupul 3 al grupului țintă? 

Răspunsul oferit de conf. dr. Paula Mureșan: Da, trebuie respectat noul calendar de selecție 

pentru calupul 3 al grupului țintă.  

 

Întrebarea nr. 11:  În ce măsură este posibil ca la finalizarea stagiului de practică, 

colaborarea cu partenerul de practică să se materializeze într-un contract de muncă part-

time? 

Răspunsul oferit de reprezentantul Napoca Management SRL și Konic Napoca Management 

România SRL, d-l Dacian Pustea: În cadrul companiilor pe care le reprezintă nu este posibilă 

angajarea part-time. Activitatea în cadrul managementului de proiect presupune o colaborare 

strânsă cu reprezentanții autorității de management/organismului intermediar (de ex., ofițerul de 

monitorizare al proiectului desemnat de finanțator), or acest tip de activități nu poate fi derulat în 

cadrul unui program de 4 ore, deoarece ar denota lipsă de profesionalism. 

Răspunsul oferit de reprezentanta Fundației Rațiu pentru Democrație, d-na Alis Costescu: 

Instituția pe care o reprezintă angajează part-time numai pe parcursul primelor 3 luni de activitate, 

după care angajatul încheie cu fundația contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, 

cu normă întreagă.  

 

 

Întrebarea nr. 12:  Care este numărul de ore (pe săptămână/lună) care trebuie efectuat în 

cadrul stagiului de practică ? 



 
Răspunsul oferit de conf. dr. Paula Mureșan: Numărul minim de ore ce trebuie efectuat în 

cadrul stagiului de practică este de 70 de ore. Acest număr poate varia în funcție de specializarea 

studentului, de la 70 ore la 90 de ore. Sunt studenți în cazul cărora planul de învățământ prevede 

90 de ore de practică. Cât privește împărțirea numărului total de ore pe săptămână/lună, aceasta se 

face în baza calendarului convenit de tutorele de practică și expertul de practică, calendar ce este 

ulterior comunicat studentului.  

 

Întrebarea nr. 13:  Cum poate fi efectuată practică în cazul în care studentul nu este selectat 

pentru niciunul dintre calupurile CIP ?  

Răspunsul oferit de conf. dr. Paula Mureșan: Există posibilitatea efectuării stagiului de practică 

individual, în timpul semestrului 2 sau în cursul lunii iulie 2022 (pentru studenții care au practica 

în timpul semestrului 2). Informații privind efectuarea stagiului de practică în mod individual pot 

fi găsite la adresa: https://euro.ubbcluj.ro/studenti/practica/. Ghidul de practică ce conține detaliile 

privind efectuarea stagiului de practică în afara proiectului CIP pot fi consultate la adresa: 

https://euro.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Ghid-de-practica-2021-2022.pdf 

 

Întrebarea nr. 14:  Cine este coordonatorul de practică în cazul studenților de la RISE ro 

anul 1 ?  

Răspunsul oferit de conf. dr. Paula Mureșan: În cazul studenților din grupul țintă al proiectului 

CIP, lector dr. Elena Grad-Rusu, iar pentru studenții care derulează practica individual, asistent 

Andreea Stretea.  

 

Întrebarea nr. 15:  Unde se poate face în mod individual ?  

Răspunsul oferit de conf. dr. Paula Mureșan: Practica se poate derula în afara proiectului CIP, 

în cadrul unor instituții publice/companii/ONG-uri alese de către student (inclusiv în cadrul 

UBB/FSE) 

 

Concluzii:  

Prezentul târg de practică a fost un eveniment menit în primul rând a mediatiza Apelul selecție 

grup țintă calup 2 – Proiect CIP 132253. 

https://euro.ubbcluj.ro/studenti/practica/
https://euro.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Ghid-de-practica-2021-2022.pdf


 
Astfel, studenților participanți le-au fost furnizate informații utile referitoare la procedura de 

selecție (calendar, documente necesare, criterii de eligibilitate, criterii de selecție, etc.) 

În egală măsură, studenților le-a fost prezentat succint profilul liniilor de studii eligibile pentru a 

participa la programul de practica (competențe, curriculum și așteptări). 

Nu în ultimul rând, se poate observa că  reprezentanții partenerilor de practică au realizat prezentări 

extrem de aplicative prin descrierea companiilor, a activităților concrete ce urmează a fi derulate, 

posibilități de efectuare a stagiului on-line sau on-site, etc. 

Se impune menționat interesul studenților participanți reliefat de numărul mare de intervenții/ 

întrebări concrete referitoare atât la derularea stagiului, cât și la posibile colaborări ulterioare, de 

data aceasta, în cadrul unor raporturi de muncă.  

Apreciem că scopul târgului a fost atins, fiind create premisele unei colaborări în derularea 

stagiului de practică, în relația tripartită: tutore de practică-student-expert de practică, sub 

îndrumarea supervizorilor de practică și a coordonatorului de practică.  

 

 

Întocmit,  

Supervizor de practică 

Conf. univ. dr. Antoanela-Paula Mureșan 

 

Supervizor de practică 

Lect. univ. dr. Adriana Mihaela Oprescu 

 

 

 

 

 

 


