
Testimoniale studenţi referitoare la desfăşurarea proiectului

PRO-MARKET

Proiectul POSDRU/161/2.1/G/140947 PRO-MARKET implementat de către

Universitatea Spiru Haret în parteneriat cu Asociaţia Poliedra se află la finalul

primului an de implementare, după debutul său în luna mai a anului 2014.

Acest proiect este inclus in categoria celor incadrate in domeniul majoritar de

intervenţie 2.1.- tranziţia de la şcoală la viaţa activă, avand drept obiectiv principal

facilitarea acestei tranzitii prin intermediul adaptarii superioare a procesului de

educatie universitara la cerintele specifice pietei muncii. Totodata, proiectul are in

vedere cresterea eficientei stagiilor de practica derulate pentru un numar de 400 de

studenţi de la facultăţile de Management Financiar Contabil, Marketing şi Afaceri

Economice Internaţionale, Finanţe şi Bănci.

Activitatile proiectului au avut in vedere implementarea modalitatii integrate de

efectuare a practicii, care a presupus activitati de informare, consiliere de carieră şi

consiliere psihologică, precum si dezvoltarea de parteneriate viabile intre universitate

şi si diversi angajatori potenţiali, corespunzatori domeniului de specializare urmat de

catre studenti pe parcursul facultatii. Proiectul isi propune in egala masura

implementarea unei viziuni integratoare asupra stagiilor de practica, care se traduce



prin ingemanarea atat a activitatilor teoretice cat si practice, derulate la sediul

partenerilor de practică, prin implicarea efectiva a studentilor in cadrul activităţilor

curente ale acestora. Experienta traita astfel de catre studenti le-a permis acestora

formarea unor pareri obiective si coerente despre continutul real al activităţii

organizaţiilor la care şi-au desfăşurat practica, asimilarea informatiilor care converg

catre intelegerea realitatilor economice specifice dinamicii economiei nationale.

In cadrul proiectului, in lunile care au trecut pina acum, s-au inscris si au

beneficiat de activitatile sale un numar de 159 de studenţi din cadrul celor patru

specializări aferente facultăţilor de Management Financiar Contabil, Marketing şi

Afaceri Economice Internaţionale, Finanţe şi Bănci. Toti acesti studenti au putut

interactiona in mod direct cu stadiile corespunzatoare implementarii proiectului:

identificare şi selecţie grup ţintă, repartizare pe baze de practică, monitorizare şi

derulare a practicii, consiliere şi monitorizare post-stagii practica, activităţi conexe.

La finalul acestui prim an de implementare a proiectului, agenda de activitati a

presupus si derularea unei intalniri cu reprezentanti ai firmelor transnationale de

recrutare, realizarea consilierii in cariera etc. Utilitatea si relevanta proiectului este

subliniata si cu ajutorul opiniilor si ideilor exprimate direct de catre participanti, dintre

care am putut evidentia cateva:

“Practica a fost facuta în cadrul companiei  SNTFC “CFR CĂLĂTORI” - S.A.

în cadrul Serviciului de Marketing unde am avut un program flexibil şi am învăţat ce

rol are marketingul în cadrul companiei.

Rolul CFR Călători este să asigure transportul de călători pe distanţe locale şi la

distanţe mai mari, marketingul serviciilor pentru călători, crearea serviciilor pentru

călători - preţ şi calitate, întreţinerea locomotivelor şi a vagoanelor de călători se ocupă



de probleme legate de siguranţă etc. Personal în urma efectuării stagiului de practică

am observant două aspect importante ale importanţei CFR Călători şi anume: trenul

este cel mai bun mod de a călători pentru a evita traficul încărcat şi aglomerările şi

trenul este totuşi pe durate lungi cel mai sigur mod de a călători. Mulţumesc cadrelor

didactice ale Universităţii Spiru Haret pentru că mi-au dat posibilitatea să desfăşor un

stagiu de practică util şi subvenţionat într-o organizaţie prestatoare de servicii

importantă la nivel naţional.”

(Neacsa (Florea) Adriana, stagiul de practică efectuat în cadrul SNTFC “CFR

CĂLĂTORI” S.A. prin proiectul PRO-MARKET).

“Practica a fost desfăşurată în compania Urgent - Cargus SRL. Programul a fost

foarte flexibil, în cadrul companiei am invatat foarte multe detalii despre marketing pe

care nu le ştiam. Mă bucur că mi s-a oferit posibilitatea de a desfăşura activităţi de

marketing într-o organizaţie de prestigiu pe piaţa serviciilor de curierat. În cadrul

firmei am întâlnit persoane deschisă să mă ajute să înţeleg mai bine aplicabiliattea

unor noţiuni de marketing pe care le cunoşteam mai mult din punct de vedere

teoretic.”

(Neagu Ionut-Marian, stagiul de practică efectuat în cadrul Urgent - Cargus

SRL prin proiectul PRO-MARKET).

“M-am înscris în cadrul proiectului POSDRU ProMarket şi stagiul de practica a

fost efectuat la INCSMPS. Doamna Daniela Pasnicu a fost cea care ne-a coordonat

ajutându-se foarte mult să înţelegem activitatea realizată de acest institute, rolul şi



modul de realizare a unor cercetări de către acest institut dar şi multe alte aspecte

foarte utile pentru domeniul complex al cercetărilor de marketing.

Mi s-a părut foarte interesant că a trebuit să realizăm o analiză SWOT pentru un

Institut de Cercetări din România aflând în acest mod complexitatea mediului de

marketing al unui astfel de institut din ţara noastră, identificând care sunt piedicile în

dezvoltarea acestuia, dar şi factorii care ajută la dezvoltarea acestuia, care sunt

resursele necesare şi de unde pot reveni. A fost o experienţă interesantă şi benefică.

Mă bucur că mi s-a oferit de către Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice

Internaţionale, în cadrul căreia sunt studentă, această imensă oportunitate.

Totul a fost bine organizat atât de către cadrele didactice din parte Universităţii,

cât şi de către personalul INCSMPS cu care am interactional. Programul a fost flexibil,

iar activităţile la care am fost angrenaţi au fost utile şi au trezit interesul tuturor

colegilor care am desfăşurat activitatea de practică la acest institut.”

(Anca Nechifor (Olteanu), stagiul de practică efectuat în cadrul INCSMPS prin

proiectul PRO-MARKET).

”Stagiul de practică realizat prin proiectul POSDRU PRO-MARKET, m-a

ajutat sa înţeleg mai multe referitor la modalitatea de organizare a activităţii de

marketing în cadrul unei organizaţii. Astfel am realizat cât de importantă este de fapt

activitatea de marketing în raport cu celelalte activităţi ale firmei. Programul a fost

unul flexibil, pe perioada a 3 săptămâni, timp in care am beneficiat atât de sprijinul

tutorelui din cadrul firmei cat si a cadrului didactic coordonator din partea facultăţii.”

(Stan Adrian, stagiul de practica efectuat in cadrul Time 4u MB Time4u Consulting

prin proiectul PRO-MARKET).



 ”Recomand participarea în cadrul acestui proiect, tuturor colegilor mei din anii

mai mici care vor avea şansa să participe la realizarea stagiului de practică prin

proiectul POSDRU PRO-MARKET. Datorită acestui proiect am avut şansa să realizez

stagiul de practică în cadrul Institutului Naţional de Cercetare Ştiintifică în Domeniul

Muncii şi Protecţiei Sociale (INCSMPS), un institute de renume la nivel naţional şi nu

numai, care realizează studii şi cercetări în domenii de interes naţional privind

managementul resurselor umane - dezvoltarea socială şi protecţia socială în România.

Astfel am avut oportunitatea să îmi fundamentez mai bine noţiunile învăţate de-a

lungul celor doi ani de studii universitare şi mai ales cele legate de domeniul deosebit

de important şi fascinant al cercetărilor de marketing.” (Stoica (Mocanu) Carmen

Gabriela, stagiul de practică efectuat în cadrul INCSMPS prin proiectul PRO-

MARKET).

”Aceasta perioadă de practică a fost o experienţă benefică pentru a vedea ce am

învăţat până acum, ce nu ştim şi cum putem să ne îmbunătăţim cunoştinţele, pentru

vedea cum se face un plan de marketing, cum se pun în aplicare noţiunile teoretice de

marketing. Pe tot parcursul practicii am avut suportul profesorilor îndrumatori care ne-

au consiliat şi îndrumat. (Răduţu Valentina, stagiul de practică efectuat în cadrul SC

OLYMPIC WATER SRL prin proiectul PRO-MARKET).


