
Testimoniale tutori 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.

Proiectul a vizat o abordare integrată a stagiilor de practică, oferind studenţilor

posibilitatea parcurgerii atât a unor conţinuturi teoretice, cât şi practice, combinate şi

cu activităţi de orientare şi consiliere în carieră.

În cadrul activităţilor de practică derulate la sediile partenerilor, studenţii au

fost implicaţi în rezolvarea problemelor curente şi în identificarea soluţiilor viabile

pentru acestea, fiind supraveghiaţi îndeaproape de tutorii de practică.



O importanţă foarte mare în evaluarea succesului stagiilor de practică

considerăm că o are impresia format de tutorii de practică din firmele partenere.

Una dintre firmele partenere de practică a fost S.C. Total Reisen & Jagd SRL

care este persoană juridică română având forma juridică de societatea cu răspundere

limitată cu capital privat, înfiinţată în anul 2003. Domeniul principal de activitate este

TURISM, iar obiectul de activitate principal al societăţii este Activităţi ale agenţiilor

turistice – Cod CAEN 7911. Obiectul de activitate al societăţii va putea fi modificat în

întregime prin hotărâre AGA. Agenţie de turism este tour-operatoare, având ca obiect

de activitate organizarea şi vânzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii de turism

sau a componentelor acestora, direct sau prin intermediari. Structura organizatorică a

societăţii cuprinde departamentul management, departamentul financiar-contabil,

departamentul de turism intern, departamentul turism extern.

“Studenţii care au fost repartizaţi pentru stagiul de practică la organizaţia

noastră mi-au lăsat o impresie foarte bună, deoarece deşi sunt tineri, au demonstrat un

nivel foarte bun al cunoştinţelor teoretice necesare în domeniu. În plus sunt persoane

dinamice şi dornice să înveţe şi să asimileze deopotrivă şi noi cunoştinţe practice.

Într-un domeniu atât de competitiv ca şi contabilitatea, entuziasmul şi motivaţia

de a învăţa şi de a te perfecţiona continuu sunt esenţial. Astfel, studenţii au răspuns

foarte bine efortului nostru de a le transfera cunoştinţele din acest domeniu.”

(Preda Bianca Florentina – expert contabil S.C. Total Reisen & Jagd SRL,

tutore de practică în cadrul proiectului PRO-MARKET)



Cabinet individual Ionescu Luminiţa a luat fiinţă în anul 2009 având ca

principal domeniu de activitate contabilitatea şi realizarea de expertize contabile

pentru toate tipurile de organizaţii.

Clientii cabinetului sunt persoane fizice şi juridice care desfăşoară activităţi

economice în domeniul comerţului, prestărilor de servicii, executărilor de lucrări, etc.

Experţii contabili fac parte din categoria profesiilor liberale, alături de notari, avocaţi,

experţi tehnici evaluatori, executori judecătoreşti, etc.

“În anul universitar 2013-2014 Cabinet individual IONESCU LUMINITA –

EXPERT CONTABIL a fost tutore de practică în cadrul proiectului ProMarket, iar

studenţii Universităţii Spiru Haret au efectuat activitatea de practică. Este un cabinet

individual de contabilitate şi expertiză contabilă înfiinţat în anul 2009 şi care are sediul

în Bucuresti, sectorul 1.

Studenţii au studiat dosarele anuale şi permanente ale clienţilor cabinetului de

contabilitate şi expertiză contabilă, au analizat documentele justificative, precum şi

cele contabile, cum ar fi balanţe de verificare, raportări anuale, declaraţii fiscale, etc.

Pe parcursul stagiului de practică au participat la arhivarea documentelor justificative

şi completarea evidenţelor interne ale cabinetului individual conform reglementărilor

legale în vigoare.

În calitate de expert contabil şi reprezentant al Cabinet individual IONESCU

LUMINITA – EXPERT CONTABIL, am fost mulţumită de colaborarea cu studenţii

Universităţii Spiru Haret şi dorim continuarea colaborării şi pe viitor.”

(Ionescu Luminiţa – expert contabil Cabinet individual Ionescu Luminiţa, tutore

de practică în cadrul proiectului PRO-MARKET).



Firma RIO Bravo SRL s-a infiintat in anul 2001 si are ca obiect de activitate

comertul cu amanuntul al textilelor in magazine specializate. Cifra de afaceri a

societatii, la sfarsitul anului 2013 era de 573.871 lei si inregistra un numar de 10

salariati.

Misiunea firmei este de a preîntâmpina, a satisface cerinţele clienţilor, şi pentru

aceasta oferă o gamă variată de produse prin reţeaua de magazine existente în

principalele oraşe din ţară. Clientul este cea mai mportantă persoană pentru firmă,

scopul ei ei fiind acela de a anticipa şi de a satisface dorinţele consumatorilor. Reuşind

acest lucru, firmă va putea obţine un profit cât mai mare, deoarece acesta depinde în

mare parte de clienţi.

Scopul firmei  este realizarea competitivităţii şi a beneficiului, creşterea

profitabilităţii.

Calitatea, dedicarea către clienţi, valoarea, originalitatea, menţinerea obligaţiilor

către salariaţi, furnizori, distribuitori, parteneri de comerţ şi către comunitate, sunt

direcţiile spre care se va îndepărta în viitor firma.

“Din analiza activităţii de practică desfășurată, se poate concluziona că studenții

monitorizați au fost prezenţi la locația partenerului de practică, au interacţionat cu

conducerea, angajaţii, furnizorii, partenerii de afaceri  etc.

Monitorizând activitatea studenților de către tutorele de practică, reiese că

aceştia cunosc bine activitatea firmelor, tutorii au coordonat studenţii care au

desfăşurat activitatea de practică, i-au învăţăt să interacţioneze cu angajaţii, furnizorii,

clienţii şi au implicat studenţii în organizarea si conducerea contabilitatii firmei

partenere de practica.

Pe parcursul stagiului de practică s-a urmărit dobândirea de către studenți a



următoarelor competențe:

I. Competente instrumental-aplicative:

A. Utilizarea corectă a metodelor de lucru alese

B. Realizarea corectă a lucrărilor specifice corespunzătoare profilului partenerului

de practică

C. Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare (comunicare, lucru în echipă)

D. Dezvoltarea altor abilităţi necesare adaptării la mediul profesional:

- utilizarea  calculatorului şi programelor specifice de lucru;

- utilizarea limbajului adecvat categoriei de persoane de care se ocupă;

- utilizarea corespunzătoare a documentelor folosite în instituţie (legi, fişe,

formulare, rapoarte, proiecte etc.);

- utilizarea  instrumentelor din dotarea instituţiei (telefon, fax, copiator,

calculator, imprimantă, programe informatice specifice etc.);

- familiarizarea cu diferite circuite ale: informaţiilor, documentelor,

deciziilor, raportărilor ierarhice etc. din instituţie;

- familiarizarea cu circuitele funcţionale ale instituţiei;

- utilizarea protocoalelor specifice instituţiei (domeniului) locale, naţionale

sau europene.

II. Competente profesionale:

A. Aplicarea tehnicilor financiar-contabile specifice conform principiilor ce stau la

baza exercitării viitoarei profesii



B. Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice privind sistemul financiar-contabil

din întreprinderi

C. Formalizarea sistemelor instrumentale caracterizate de aptitudinea de a organiza,

planifica, coordona si antrena în activitate compartimentele financiar-contabile din

cadrul entităţilor economice.

D.Capacitatea de a acţiona independent și creativ în abordarea și soluţionarea

problemelor, de a evalua obiectiv și constructiv stări critice, de a rezolva creativ

diverse probleme de organizare a activităţii financiar contabile

E. Întocmirea organigramei unei organizaţii, identificarea cerinţelor pe care trebuie să

le îndeplinească sistemul informaţional, adoptarea deciziei optime dintr-o

multitudine de decizii posibile, elaborarea unei strategii manageriale, financiar-

contabile, realizarea controlului rezultatelor

F. Cunoaşterea funcţiilor de management și contabilitate şi transpunerea acestora în

activitatea cotidiană a întreprinderilor

III. Competenţe transversale:

A. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei

strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă

B. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi

aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei

C. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a

resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Pe baza analizei privind rezultatele obținute pentru fiecare item în parte se constată

eficiența stagiului de practică evidențiată prin nivelul ridicat al furnizării de



competențe.

Pot să spun că odată cu acest proiect mi s-a oferit şansa de a coordona din nou

activitatea de practică a studenţilor şi am oferit la rândul meu posibilitatea studenţilor

să aplice în mediul real cunostinţele teoretice fundamentate de-a lungul celor doi ani

de studii.”

(Hurloiu Lăcrămioara – economist şef RIO Bravo SRL, tutore de practică în

cadrul proiectului PRO-MARKET).

S.C. ELECTROSERVICE RB SRL Bucuresti este o firmã de prestãri servicii

in domeniul energetic, cu capital integral privat, infiinţatã in 1994 de cãre un grup de

specialişti desprinşi din cadrul fostei înteprinderi de maşini grele Bucureşti (I.M.G.B.).

 Compania este specializata in montaj, reparatii, reabilitari si modernizari

echipamente energetice: turbine cu abur, turbine hidraulice, turbine cu gaz, pompe,

motoare electrice, generatoare si transformatoare electrice, consultanta tehnica in

energie.

 La realizarea lucrãrilor de montaj si reparatii, pe partea mecanicã si partea

electricã participã specialişti cu inaltã calificare (peste 40 angajaţi permanent din care

o parte sunt atestati de compania americanã General Electric – SUA pentru lucrãri in

domeniul energetic) care asigură

calitatea  acestora  in  conformitate  cu   documentele   de   executie si a normelor

tehnice in vigoare, conform SR ISO 9001:2008.

 Totodatã, societatea dispune de o hală de producţie proprie prevăzută cu pod

rulant  şi dotată corespunzãtor pentru execuţia lucrãrilor cuprinse în obiectul de

activitate ( Masina de echilibrare dinamica, strung, maşinã de frezat, maşinã de gãurit,



cuptoare de uscat bobine, plite polimerizare bobine, polizoare, precum şi aparate şi

dispozitive de mãsurã, control şi probe electrice).

In hala de productie a S.C. ELECTRO-SERVICE RB S.R.L. personalul

specializat executa diverse piese de schimb pentru utilaje energetice, reparatii de

motoare electrice cu puteri de pana la 6 MW, reparatii de rotoare aferente

generatoarelor  electrice cu puteri pana la 50 MW, repaletari rotoare de turbina cu abur

de pana la 50 MW.

 S.C. ELECTRO-SERVICE RB S.R.L. Bucuresti a realizat lucrari de reparatii,

modernizari si reabilitari la utilajele si instalatiile din industriile: energetica,

siderurgica, constructoare de masini cat si industria alimentara.

O importanta componenta a activitatii S.C. ELECTRO-SERVICE RB S.R.L. o

reprezinta montajul de instalatii tehnologice noi, atat in industria energetica cat si in

celelalte ramuri industriale.

 In industria energetica:

– Reabilitare completa a doua grupuri energetice de cate 105 MW , in cadrul

CET SUD Bucuresti – Antreprenor general: Alstom Power

– Reabilitarea completa si modernizarea celor trei grupuri hidroenergetice de

170 MW fiecare din cadrul CHE Lotru – Ciunget, antreprenor general fiind firma

VOITH Hydro.

– Reparatii capitale grupuri DSL 50MW la CET Brasov, CET Bacau,

Termoficare 2000 Pitesti, SCUT Giurgiu, CET Iasi

– Reparatii capitale si revizii la turbinele cu abur din cadrul centralelor

termoelectrice aferente CET Titan- Bucuresti, CET Palas – Constanta, CET Bucuresti

SUD, CET Borzesti, CET VEST-Bucuresti



– Montarea si punerea in functiune a 20 grupuri hidroenergetice de mica putere

pe raurile interioare ale Romaniei.

– Montarea a doua grupuri energetice in cogenerare, cu o singura linie de arbori,

avand puterea de 380 MW fiecare, sub asistenta tehnica a firmei ALSTOM, la CTE

GISSI – ITALIA.

In industria alimentara:

– Lucrari de reabilitare turbogenerator AKSR 6MW la Fabrica de Zahar

Corabia si turbogeneratoare Ganz 1,4MW si 1,8MW la Fabrica de zahar Bod, reparatii

capitale turbogenerator AKSR 6MW la Fabricile de Zahar BuZau si Roman ale

AGRANA Romania SA

– Montajul si punerea in functiune a instalatiei de vinificatie Dragasani,

utilajele tehnologice fiind furnizate din Italia.

In industria metalurgica:

–  lucrari de reparatii capitale turbosuflante, turboexhaustoare,

electroexhaustoare cat si motoare electrice la combinatul Arcelor – Mittal Galati

In industria chimica:

– Lucrari de revizii si reparatii la turbinele cu abur din instalatiile Combinatului

chimic Sofert Bacau si Amonil Slobozia, reperatii motoare electrice de puteri diferite

“Domnul IONIŢĂ F. ALEXANDRU, student în cadrul Universităţii Spiru

Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti, a efectuat stagiul de practică în cadrul

societăţii noastre S.C. ELECTROSERVICE RB S.R.L. în perioada 08-26 septembrie

2014.



Pe durata desfăşurării stagiului de practică, studentul a răspuns pozitiv tuturor

solicitărilor venite din partea noastră, s-a integrat rapid în colectivul nostru şi şi-a pus

amprenta asupra activităţii cotidiene a unitătii.”

(Carmen Neagu - Contabil Şef S.C. ELECTROSERVICE RB S.R.L., tutore de

practică în cadrul proiectului PRO-MARKET).

INCSMPS - Institutului Național DE Cercetare Științifică în Domeniul

Muncii și Protecției Sociale funcţionează pe bază de gestiune economică şi

autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim

economic şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei

Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică,

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările

ulterioare, precum şi ale Regulamentului său de funcţionare, aprobat prin HG. 1773

din 21 octombrie 2004. În conformitate cu prevederile art. 5 al. (4) a) din Ordonanţa de

Urgenţă 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei

publice centrale, aprobată prin Legea nr. 71/2013 şi  art.13 alin. (3) din Hotărârea

Guvernului nr.185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei

Naţionale, INCSMPS a trecut din coordonarea MMFPS în coordonarea Ministerului

Educaţiei Naţionale şi este înregistrat la  Registrul Comerţului din anul 1997.

INCSMPS a fost înfiinţat în anul 1990, ca institut de cercetare, în subordinea

Ministerului Muncii si Protecţiei Sociale, având ca principal obiectiv dezvoltarea

activităţilor de cercetare ştiinţifică de interes naţional în domeniul pieţei muncii şi

politicilor sociale. Prin Hotărârea Guvernului nr. 1305/1996, în urma unui proces de

acreditare, INCSMPS a devenit institut naţional de cercetare-dezvoltare, în



coordonarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. În anul 2004 institutul a fost

reacreditat ca institut naţional, misiunea sa fiind definită în Statul său de Organizare şi

Funcţionare, aprobat ca anexă prin actul juridic - H.G. Nr.1773 din 21 octombrie 2004

şi se referă la: “realizarea de studii şi cercetări cu caracter teoretic fundamental şi

practic aplicativ, în domeniul de interes naţional privind piaţa muncii, managementul

resurselor umane, dezvoltarea socială şi protecţia socială în România.”

Conform clasificării CAEN: cercetare în domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste

cod: 7220, care reprezintă şi domeniul principal de activitate conform înregistrării la

registrul comerţului nr. J/40/1900/1997; cod UNESCO 53 - ştiinţe economice, 5302.02

– proiecţii econometrice.

În conformitate cu articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1305/1996 și

1773/21.10.2004, obiectivul principal al activității Institutului este de a "realiza studii

și cercetări cu caracter teoretic-aplicativ în domenii de interes național privind

managementul resurselor umane, dezvoltarea socială și protecția socială în România”.

Întreaga activitate de cercetare efectuată de Institut, atât în cadrul programelor

de cercetare și dezvoltare, la care participă cât și în cadrul contractelor cu beneficiari

direcți se bazează pe crearea și prezentarea alternativelor științifice în luarea deciziilor

cu privire la domeniul social la orice nivel, precum și cuantificarea eficienței și

prognozarea impactului diferitelor opțiuni, care permit elaborarea, la nivel național, a

politicilor pe pieței muncii și în domeniul sociale, orientate spre satisfacerea nevoilor

sociale naționale.

În conformitate cu misiunea sa, domeniile tematice ale planurilor de cercetare

sunt în concordanță cu obiectivele majore ale strategiilor de dezvoltare elaborate la

nivelul UE (Agenda Lisabona și Europa 2020) care stabilesc direcții de acțiune pentru



încurajarea cercetării în vederea găsirii de soluții inovatoare pentru problemele actuale

majore de pe piața forței de muncă și protecției sociale (șomaj, sărăcie, discriminare

etc).

”De la bun început, ţin să precizez că găsesc foarte utilă misiunea asumată prin

proiectul PRO-Market, aceea de a oferi studenţilor posibilitatea efectuării unor stagii

de practică integrate cu activitatea de orientare şi consiliere în carieră.

Am putut remarca, în cazul studenţilor a căror gazdă a fost  INCSMPS, un real

interes pentru activităţile realizate de către Institut şi, fără să exagerez, o anume

maturitate în gândire.

Deşi erau familiarizaţi într-o mare măsură, din punct de vedere teoretic, cu

metodologia de realizare a unui studiu de piaţă, dar mai puţin a unei cercetări specifice

domeniului de activitate al Institutului, studenţii au asimilat în timp record şi au fost de

real folos în cadrul cercetărilor curente, analizate împreună.

La finalul stagiului, am apreciat faptul că unii dintre ei au solicitat informaţii

suplimentare despre metode de previziune şi analiză a datelor cantitative. De asemenea,

faptul că mi-au confirmat că experienţa avută cu Institutul îi va ajuta în elaborarea

propriei lucrări de licenţă, aferentă anului III de studii, fiind conştienţi acum de

importanţa documentării ştiinţifice riguroase necesare unui astfel de demers.”

(Paşnicu Daniela - cercetător ştiinţific INCSMPS, tutore de practică în cadrul

proiectului PRO-MARKET).


