
 
 

 

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

organizarea târgului de oferte de practică 

 

Raport 

Târgul de oferte de practică-online 

11 februarie 2022 

 

Facultatea de Studii Europene a organizat vineri, 11 februarie a.c, 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: 

 Linkul de logare este  

 https://zoom.us/j/8273918524?pwd=SGJJNzE3Nk1aNk9Pb0JGQnlDTEwzQT09#success 

 Meeting ID: 827 391 8524 

 Passcode: c3bGLV 

 

I. Participanți 

La târgul de oferte de practică au participat: 

a) Echipa de implementare din cadrul Facultății de Studii Europene  

 Laura Herța - coordonator de practică 

https://zoom.us/j/8273918524?pwd=SGJJNzE3Nk1aNk9Pb0JGQnlDTEwzQT09#success


 
 Paula Mureșan, Mihaela Oprescu - supervizori de practică 

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

 Gianina Joldescu – expert grup țintă 

 Cosmin Matiș- expert inovare socială 

 

 Ofertanții de practică au fost reprezentați de: 

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

 Adina Vițelaru - Napoca Management SRL, https://knm.ro/contact/ 

 Adina Vițelaru - Konic Napoca Management România SRL, 

https://knm.ro/contact/ 

 Alis Costescu- Fundația Rațiu pentru Democrație, 

https://ro.ratiudemocracycentre.org/ 

 Simona Burian -Transilvania IT Cluster, https://www.transilvaniait.ro/ 

 Andreea Ceclan-RDI Partners SRL 

 

b) Studenții de la nivel licență și master de la FSE. (48 de studenți) 

 

II. Cuvântul de deschidere 

Târgul a fost deschis de coordonatorul de practică FSE, Laura Herța. 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. Laura Herța a prezentat echipa de 

implementare din partea FSE (supervizorii/ experții de practică/ expertul de grup țintă/ expertul de 

inovare socială) 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 trei sunt înmatriculați la următoarele specializări 

în anul universitar 2021/2022: 

 

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

 Management, Anul I, Anul II; 

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


 
 Administrație europeana, Anul I, Anul II; 

 Diplomație în afaceri, Anul I; 

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

 Management Performant, Anul II; 

 Comunicare Internațională, 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 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. Reprezentantul ONG-

ului de interes public a fost Dorin Domuța. Acesta a făcut o succintă prezentare a ADR Nord Vest 

insistând 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. 

Domnul Domuța a reliefat faptul că ADR Nord-Vest funcționează în baza unei ficțiuni juridice, 

dat fiind faptul că în România nu există din punct de vedere administrativ conceptul de regiune, 

ca entitate cu personalitate juridică. S-a precizat că ADR Nord-Vest accesează finanțări naționale 

și internaționale, lucrează pe partea de internaționalizare, de atragere de investitori străini, 

planificare strategică pe termen mediu și lung, proiecte care să permită acumulări, management de 

programe, imput-uri pentru management de programe. ADR N-V a implementat până la ora 

actuală numeroase proiecte din diverse surse de finanțare nerambursabila (FP6, FP7, Horizon 

2020, COSME, Interreg, POCA). Ca activități preconizate pentru grupul țintă s-ar număra 

parcurgerea ghidurilor solicitantului, stabilirea eligibilității unui solicitant, completarea unei fișe 

de eligibilitate, identificare parteneri internaționali, elaborare mailuri profesioniste, etc. 

Activitățile ar urma să se desfășoare online sau face to face, dacă situația pandemică va permite 

acest lucru. 

 



 
 

 

A doua prezentare a fost susținută de către Adina Vițelaru în numele Napoca Management 

SRL și Konic Napoca Management România SRL. Adina a prezentat dosarele de activitate ale celor 

două companii, precizând faptul că grupul de firme KNM România oferă servicii de consultanță 

în scrierea, implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, precum și activități de 

proiectare  și inginerie pentru beneficiari publici și privați. Profesionalismul și etica sunt cele două 

valori după care se ghidează și care de zece ani sunt la baza acțiunilor pe care le întreprind. 

Echipele de la KNM România sunt alcătuite din absolvenți de relații internaționale și studii 

europene, studii economie, istorie, psihologie, studii de securitate. Adina a menționat că stagiul de 

practică este corelat cu programa universitară și cu cerințele pieței muncii, fiind un proces asumat 

de facultate, studenți și ofertanții de practică. 

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, Adina a menționat:  

• realizarea unei fișe introductive; 

• planificarea stagiului de practică; 

• implementarea stagiului de practică 

• menținerea legăturii cu expertul de practică și cu supervizorul de practică 

• verificarea caietului de practică și a fișei de prezență. 

Activitățile ar urma să se desfășoare online sau fizic în funcție de evoluția COVID 19.  Adina a 

menționat faptul că o studentă care a realizat stagiul de practică în calupul 1 a fost angajată în 

cadrul companiei, încurajându-i astfel pe studenți să aplice pentru a face parte din calupul 3. 

 

 



 
 

 

Andreea Ceclan a prezentat compania RDI Partners. Aceasta a prezentat pe scurt activitatea 

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

să le desfășoare. Activitățile propuse studenților în derularea stagiului de practică vizează:   

• 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 se vor desfășura online sau face to face, în măsura în care există 

studenți doritori sub acest aspect. Astfel, se oferă posibilitatea ca în fiecare zi unul dintre studenții 

din grupul țintă să deruleze practica la sediul companiei, prin rotație, astfel încât să se asigure 

posibilitatea tuturor doritorilor de a derula activități într-o atmosferă de lucru reală.   

Calendarul fiecărui student va fi unul personalizat în funcție de orarul fiecăruia.  

În cazul activităților sincron derulate pe ZOOM, de regulă acestea încep la ora 09.00 și pe 

tot parcursul derulării lor, studenții vor fi asistați de către tutore. Astfel, studenții se vor întâlni cu 

tutorele la începutul și finalul programului zilnic, precum și pe parcursul zilei în măsura în care 

studenții au nevoie de ajutor la îndeplinirea sarcinilor de lucru.  

S-a subliniat faptul că studenții vor lucra pe documente reale, motiv pentru care li se poate 

solicita semnarea unor declarații de confidențialitate.  

 



 
 

 

Reprezentanta companiei Transilvania IT Cluster, Simona Burian, a prezentat 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 are în prezent 151 de membri 

împărțiți în cinci categorii: 

 Start-ups 

 Campanii mici 

 Campanii medii 

 Companii mari 

 ONG-uri 

Compania are cca 8200 de angajați, fiind parte a Northern Transylvania Clusters 

Consortium și totodată orchestratorul principal al Transilvania Digital Innovation Hub. 

Competențele pe care compania le oferă fac referire la: 

 formare și training 

 servicii pentru inovare 

 matchmaking și internaționalizare 

 

Rock, DIH, SPIRE, UIA, SMART Cluj- Future of work sunt câteva dintre proiectele 

implementate de companie și care au fost menționate în timpul prezentării. 

Simona a prezentat departamentele în care studenții din calupul trei își vor putea desfășura 

stagiul de practică:  

 accesare de fonduri nerambursabile 

 implementare de fonduri nerambursabile 

 activități de membership 

 Transilvania Digital Innovation Hub 

 comunicare 

 juridic 



 
menționând pe scurt activitățile care se vor desfășura în fiecare dintre ele. 

După efectuarea stagiului de practică există posibilitatea efectuării unor stagii de 

voluntariat (prin contract) sau chiar angajare în cadrul companiei. 

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

 

Alice Costescu a prezentat Centrul Rațiu pentru Democrație, creat în 2004 de Indrei Rațiu, 

cu sprijinul Rațiu Family Charitable Foundation din Londra. A fost evocată 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; Laureat 2021 a fost 

Lidia Stoica-Restart la viață),  Rațiu Dialogues, Ion Rațiu Democracy Award (2005 – prezent), 

insistându-se pe importanța Rațiu Forum și pe The Ratiu Family Charitable Foundation. Astfel, 

Raţiu Forum este o platformă non-partizană care încurajează dialogul deschis asupra democraţiei 

şi provocărilor la adresa democraţiilor în Balcani şi România. Prin workshop-uri, conferinţe şi 

seminarii online, Raţiu Forum aduce împreună intelectuali şi profesionişti de nivel internaţional şi 

cetăţeni români în vederea schimbului de idei şi cunoştinţe pentru promovarea şi susţinerea 

libertăţilor democratice în România şi în regiune. 

În cadrul proiectului The Teaching of History, Centrul Rațiu pentru Democrație, în 

parteneriat cu LSE Ideas, coordonează și implementează workshop-uri concentrate pe explorarea 

părților mai puțin cunoscute ale istoriei (naționalism, populism, istoria ignorată sau negată a țărilor 

din Europa Centrală și de Est). Premiul Ratiu Forum History Prize – lansat în 2021 (Laureat: 

Emanuel Grec).    

În cadrul Journalism Workshops, Centrul Rațiu pentru Democrație coordonează și 

implementează workshop-uri concentrate pe dezvoltarea aptitudinilor jurnaliștilor din regiune și 

crearea unei rețele puternice de jurnalism de investigație. 

În perioada 26-27 Martie 2022 se va derula un workshop în cadrul proiectului The 

Teaching of History, printre speakeri aflându-se Emilia Șercan, Diana Oncioiu, John Lloyd, Alison 

Mutler, etc. În cadrul Ratiu Dialogues on Democracy, se organizează anual la Turda un eveniment 

ce aduce împreună reprezentanți ai mediilor academic, activist, civic și își propune împărtășirea 

unor opinii diverse asupra democrației și întăririi rolului instituțiilor democratice. Următoarea 

ediție va fi în iunie 2022. 



 
 

 

S-a precizat că studenții din grupul țintă repartizați la acest partener de practică vor fi 

implicați în realizarea activităților curente în organizarea evenimentelor anterior menționate.  

 

Cosmin Matiș, expert inovare socială a prezentat pe scurt importanța platformei CIP, 

modalitatea de funcționare, accesul la platformă și relevanța acesteia pentru stagiul de practică. 

 

IV. Sesiunea Q&A 

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

 

Întrebarea nr. 1:  În ce lună începe practica? 

Răspunsul oferit de conf. dr. Paula Mureșan: Data exactă nu o putem oferi deoarece după 

selecția grupului țintă și până la începerea efectivă a stagiului, mai există și alte activități pentru 

studenții din calup 3 ( mentorat, consiliere, cursuri transversale). Credem că va începe în luna 

aprilie.  

 

Întrebarea nr. 2:  Care este modalitatea de desfășurare a stagiului de practică online? 

Răspunsul oferit de Adina Vițearu KNM: Avem deja experiența primelor două calupuri.  Stagiul 

se desfășoară cu întâlniri periodice, de grup și individuale, cu prezentări și lucru pe documente, cu 

feedback din partea tutorelui și cu analiză comparativă pe POC, POIM și POR. 

 

Întrebarea nr. 3:   Studenții de la învățământ la distanță pot participa la stagiul de practică?  

Răspunsul oferit de Gianina Joldescu: Da, atâta timp cât îndeplinesc celelalte condiții de 

eligibilitate.  

 

Întrebarea nr. 4: Care este modalitate de repartizare a studenților la firmele de practică?  

Răspunsul oferit de conf. dr. Paula Mureșan: În repartizarea la entitățile ofertante de practică 

veți fi evaluați din perspectiva competențelor profesionale (consiliere psihologică) și se va ține 

cont și de opțiunea voastră personală.  



 
 

Întrebarea nr. 5 Care este numărul de ore necesare alocate pentru practică? 

Răspunsul oferit de Gianina Joldescu: : Numărul total de ore poate fi între 70 ore și 90 ore, în 

funcție de planul vostru de învățământ.  

 

Întrebarea nr. 6:   Stagiul de practica poate fi făcut doar in cadrul acestor 6 companii? 

Răspunsul oferit de conf. dr. Paula Mureșan: Trebuie să facem o distincție clară între practica 

instituționalizată (cea oferită de facultate) și practica propusă de studenți.  

Dacă vreți să faceți parte din calupul trei, vă indic link-ul unde regăsiți informații legate de apelul 

pentru selecția grupului țintă: 

https://euro.ubbcluj.ro/apel-selectie-grup-tinta-calup-3-proiect-cip-132253/ 

Dacă vreți să realizați practica pe cont propriu, informațiile se regăsesc accesând: 

https://euro.ubbcluj.ro/studenti/practica/ 

 

Întrebarea nr. 7:  Un student care este și angajat poate fi selectat în grupul țintă?  

Răspuns oferit de Andreea Ceclan: Da, în măsura în care nu se depășesc 12 ore de lucru pe zi. 

În cazul studenților care lucrează deja, aceștia nu vor putea derula zilnic decât 4 h de activități în 

cadrul stagiului de practică prin proiect. De asemenea, stagiul de practică nu se poate derula în 

intervalul de timp alocat activităților didactice. Acesta este motivul pentru care în cadrul companiei 

pe care o reprezintă calendarului fiecărui student va fi personalizat din punct de vedere temporal.  

 

Întrebarea nr. 8:  Un student din Republica Moldova este eligibil?  

Răspuns oferit de lector dr. Mihaela Oprescu: Potrivit GHIDULUI SOLICITANTULUI- 

CONDIȚII SPECIFICE, Stagii de practică pentru studenţi, Obiectivul specific 6.13 (p.8-9), grupul 

țintă este compus din studenți cu domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-

Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru. Prin urmare, studenții 

din Republica Moldova sunt eligibili doar dacă au și cetățenie română, pentru a putea face dovada 

că au domiciliul, și nu reședința în România.  

 

https://euro.ubbcluj.ro/apel-selectie-grup-tinta-calup-3-proiect-cip-132253/
https://euro.ubbcluj.ro/studenti/practica/


 
Întrebarea nr. 9: Care sunt avantajele colaterale ale efectuării stagiului de practică prin 

proiect?  

Răspuns oferit de expertul de grup țintă Gianina Joldescu: Studenții vor fi beneficiari ai 

următoarelor activități: derularea de stagii de practică la parteneri (online/hibrid/face to face, în 

funcție de opțiunea studentului și disponibilitatea partenerului de practică), oferirea de servicii de 

consiliere şi orientare profesională, implementarea unei platfome IT inovatoare, sesiuni de 

sensibilizare în domeniul competenţelor antreprenoriale, inovării, incluziunii sociale şi 

nediscriminării şi importanţei acestora în procesul de inovare socială, precum și organizarea a trei 

târguri de locuri de muncă. În plus, toți membrii grupului țintă vor fi premiați la sfârșitul 

proiectului. Premiile vor fi acordate diferențiat, pe baza rezultatelor concursului, astfel: 100 x 

premiul I (în valoare de 1500 lei), 100 x premiul II (în valoare de 1200 lei), 124 x premiul III (în 

valoare de 900 lei). 130 de studenți care îți vor găsi un loc de muncă după finalizarea programului 

de practică, vor primi un premiu suplimentar în valoare de 2500 lei. 

 

Întrebarea nr. 10: Cum se face dovada domiciliului în mediul rural? Care sunt documentele 

de înscriere? 

Răspuns oferit de lector dr. Mihaela Oprescu: Cu ajutorul cărții de identitate se poate face 

dovada domiciliului în mediul rural. Documentele de înscriere sunt menționate în apelul de selecție 

postat pe site-ul FSE și al proiectului.  

 

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? 

Răspunsul oferit de reprezentanții RDI Parteners și Fundația Rațiu pentru Democrație: 

Această posibilitate există și a și fost materializată prin propunerea unor oferte de muncă unor 

studenți (2) care au efectuat practica în calupul 1, respectiv calupul 2.  

 

Întrebarea nr. 12:   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 RDI Parteners, d-na Andreea Ceclan: Din experiența 

stagiului de practică al calupurilor I și II, 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.  

 

Concluzii:  

Prezentul târg de practică a fost un eveniment menit îndeosebi pentru mediatizarea 

Apelului selecție grup țintă calup 3 – Proiect CIP 132253 și oferirea de informații esențiale 

în vederea depunerii unui număr cât mai mare de aplicații de selecție. 

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

specificul partenerilor de practică, tipuri de activități ce urmează a fi derulate în cadrul 

stagiului de practică, calendar, procedura de selecție (calendar, documente necesare, criterii 

de eligibilitate, criterii de selecție, etc.) 

Totodată, studenților le-a fost prezentat succint profilul liniilor de studii eligibile 

pentru a participa la programul de practica (competențe, curriculum și așteptări). S-a 

reiterat faptul că practica se va derula în companii specializate în management de 

program/proiect și că activitățile derulate vor fi foarte aproape de un mediu real de lucru 

(sarcini de lucru pe documente reale, cu respectarea unor clauze de confidențialitate).  

S-a putut observa că  reprezentanții partenerilor de practică au realizat prezentări 

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

derulate, a livrabilelor ce se întocmesc, posibilități de efectuare a stagiului on-line sau on-

site, etc. 

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 

 

 

 

 

 

 


