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 În data de 31 Martie 2021 a avut loc Masa rotundă „Tranziția la viața activă prin stagii de 

practică la locul de muncă”, desfășurată în cadrul proiectului “Cariere de succes prin stagii de 

practică și orientare profesională”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 6 - Educație şi competențe, Cod 

POCU/633/6/14/132019. 

 Masa rotundă a fost organizată de către Coordonatorul parteneriate și relații cu mediul de 

afaceri și s-a desfășurat în sistem online meeting, prin intermediul platformei ZOOM. Alegerea 

acestui serviciu de videoconferințe s-a făcut pe baza unei analize a modalităților de 

conectare/participare, respectiv a necesarului de resurse hardware și software solicitat la nivelul 

fiecărui participant. 

 Pregătirea acestui eveniment a început încă din primele zile ale lunii martie cu concepția 

preliminară a:  

 structurii și conținutului invitației,  

 programului manifestării, 

 listei potențialilor participanți. 

Au urmat discuții telefonice și vizite la agenții economici, care au dus la definitivarea 

aspectelor enumerate mai sus. 

 Invitația la eveniment a fost personalizată, formatul fiind disponibil în secțiunea Anexa 1 a 

acestui material. 

În ziua de 26 Martie 2021, au fost trimise invitații oficiale prin email câtorva potențiali 

participanți, vezi Anexa 2, restul solicitând doar trimiterea linkului și modalității de conectare la 

întâlnirea de tip online meeting, în ziua evenimentului, considerând clare toate elementele 

organizatorice ale acestuia. 

Confirmările de participare au venit prin email, Anexa 3, telefonic sau în urma discuțiilor 

directe. 



 
 

 

 

 

 

Masa rotundă „Tranziția la viața activă prin stagii de practică la locul de muncă” a început 

la ora 1300, având un număr de 14 participanți, Anexa 4: 

 Sergiu Sabău, Manager de proiect, 

 Alina Neamț, Coordonator parteneriate și relații cu mediul de afaceri, 

 Aurelia Both, Coordonator activități de consiliere, 

 Mircea Mecea, Director General Adjunct, S.C. Vital S.A, 

 Kinga Szabo Rădulescu, Director Resurse Umane Europa și Asia, Universal Alloy 

Corporation Europe, 

 Vasile Sălăjanu, Director Tehnic, Emsens S.R.L, 

 Raul Săsăran, Administrator, VoltElect Line S.R.L, 

 Rita Sabău, Administrator, Rogepa S.R.L, 

 Bogdan Pop, Administrator, Total Tech S.R.L, 

 Florin Marius Paul, Formech S.R.L, 

 Florin Crișan, Director After Sale, ATP Exodus – Group, Mentor practică. 

 Andrei Podină, Administrator, Ierdan S.R.L, Mentor practică, 

 Nicolae Pașca, Inginer, Universal Alloy Corporation Europe, Mentor practică, 

 Adrian Manolache, Inginer, S.C. Vital S.A, Mentor practică, 

Coordonatorul parteneriatelor și relațiilor cu mediul de afaceri a avut cuvântul de bun venit, 

prezentând participanții și programul activității, Anexa 5.  

În continuare, împreună cu managerul de proiect s-a prezentat, pe scurt, proiectul “Cariere 

de succes prin stagii de practică și orientare profesională”, proiect cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 6 - Educație şi 

competențe, Cod POCU/633/6/14/132019, accentuând justificarea,  relevanța, obiectivele și 

rezultatele așteptate. 

Secțiunea de dezbateri, Aspecte individualizate in ceea ce privește practica la locul de 

muncă, a fost moderată de către Coordonatorul parteneriate și relații cu mediul de afaceri și a 

presupus luări de cuvânt ale participanților, dintre care amintim: 

 accentul unanim al mediului economic privind: 

o importanța învățământului tehnic și profesional în contextul actual al lipsei 

forței de muncă calificate în domeniile tehnologiei, 

o disponibilitatea de angajare a absolvenților din domeniile: mecanic, electric și 

construcții. 

o importanța stagiilor de practică la operatorii economici ce presupune nu doar 

pregătirea corespunzătoare ci și clarificarea traseului profesional viitor pentru 

absolvenți, 

o oportunitatea și modul de implementare al proiectului, 

o buna colaborare ce există între Colegiului Tehnic Anghel Saligny și 

operatorii economici prezenți, atât pe partea de stagii de practică cât și în 

abordarea curriculară și în ceea ce privește angajarea absolvenților și calitatea 

acestora. 

o necesitatea sprijinirii prin legislație a mentorilor de practică, inclusiv 

financiar, așa cum se realizează în cadrul prezentului proiect. 



 
 

 

 

 

 din partea Colegiului Tehnic Anghel Saligny s-a punctat necesitatea responsabilizării 

mentorilor de practică de la nivelul operatorilor economici, în pregătirea elevilor. 

 Universal Alloy Corporation Europe și-a arătat deschiderea de a sprijini, prin 

sponsorizare, extinderea “Smartlab prelucrări mecanice CNC”, ce va fi realizată prin 

prezentul proiect și a punctat prognoza de angajare, în viitorul foarte apropiat a unui 

număr de aproximativ 200 de specialiști cu  studii medii, la investiția aproape 

finalizată a unității din Tăuții Măgherăuș. 

 Vital S.A. a evidențiat importanța atingerii, în cadrul stagiilor de practică, și a 

competențelor transversale: de comunicare, lucru în echipă, responsabilitate, etică, 

etc. 

Partea finală, a consfințit relevanța extraordinară a proiectului “Cariere de succes prin stagii 

de practică și orientare profesională” în contextul actual al mediului economic din România și a 

concluzionat că proiectul este un model de bună practică.  

 

 

 

 

 
 

Coordonator parteneriate și relații cu mediul de afaceri,  

Alina Tatiana Neamț 

 

Dată: 31.03.2021 

 

  



 
 

 

 

 

Anexa 1 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 
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