
Raport final al proiectului pilot 
"Studenţi în firme locale" martie - mai 2006 

     Contextul care a generat iniţiativa proiectului : 
Şcoala trebuie sã pregãteasca absolvenţi pentru o piaţã a muncii dinamicã, competitivã. 
Universitãţile româneşti au dificultati în atingerea acestui obiectiv educaţional din mai multe 
motive: (1) nu au o tradiţie în acest sens, (2) creşterea numãrului de studenţi a dus la diluarea 
capacitãţii universitãţilor de a–şi atinge scopurile educaţionale propuse şi, în particular, de a 
organiza programe de practicã de calitate (3) schimbãrile recente în structura programelor de 
nivel licenţã (ca urmare a aplicãrii tratatului de la Bologna) au dus la o comprimare a curriculei 
şi a reducerii şi mai mult a atenţiei acordate practicii. 

     Efecte aşteptate ale programului: 
Cercetãri recente aratã cã educaţia în care teoria este combinatã cu practica (cooperative 
education) implicã beneficii pentru studenţi: motivare pentru procesul de învãţare, clarificare în 
ceea ce priveşte cariera profesionalã, maturitate în pregatire, creşterea încrederii în propriile 
abilitati şi dobândirea altora noi, creşterea valorii CV–ului şi ca urmare a şanselor pentru 
obţinerea unei slujbe, pentru angajatori––flexibilitate a forţei de muncã, recrutarea/reţinerea unor 
angajaţi bine pregãtiţi, dar şi pentru instituţiile educaţionale�îmbogãţirea curriculei 
educaţionale. 
Pornind de la aceste rezultate, programul îşi propune sã ofere studenţilor participanţi cunoştinţe 
noi şi sã le dezvolte deprinderi care îi vor face mai atractivi pentru potenţialii angajatori. în plus, 
programul va contribui la creşterea motivaţiei pentru a–şi însusi cunoştintele teoretice predate în 
facultate. 

     Despre programul pilot: 
Proiectul pilot STUDENŢI în FIRME LOCALE a fost iniţiat de cãtre Fundaţia Danis pentru 
Dezvoltare Managerialã în parteneriat cu instituţii de învãţãmânt superior din Cluj. 22 studenţi de 
la Universitatea Babeş–Bolyai si Universitatea Tehnicã din Cluj au urmat un program de 
internship în 13 firme şi organizatii din Cluj Napoca.  
Programul s–a desfãşurat în perioada aprilie – mai 2006, timp de 10 sãptãmâni, câte cel puţin 10 
ore pe sãptãmânã. Proiectul nu a presupus remunerarea muncii studentului/studenţilor 
practicanţi. Fundaţia Danis pentru Dezvoltare Managerialã s–a ocupat de administrarea 
proiectului pe toatã durata lui. 
Instrumentele de monitorizare şi evaluare a programului au fost realizate în parteneriat cu 
Asociaţia Pro Democraţia din Cluj, care are experienţã în coordonarea unor programe de 
internship în instituţii publice. 

Lista firmelor şi organizaţiilor clujene partenere în program se gãseşte în Anexa1 a acestui 
raport. Studenţii incluşi în program au fost selectaţi din cadrul a şapte facultãţi din UBB şi 
UTC, pe bazã de CV, scrisoare de motivaţie şi interviu. Lista cu numele celor 22 de studenţi care 
au participat la program şi facultãţile de unde provin se gãseşte în Anexa 2 a raportului. 

     Rezultate ale evaluãrii programului : 
Numãrul mediu de ore/sãptãmâna petrecut de student în organizaţie/firmã în luna aprilie : 11,9 



ore. Numãrul mediu de ore/sãptãmânã petrecut de student în organizaţie/firmã in luna mai : 
10,7 ore. 

Rãspunsuri ale studenţilor la întrebarea deschisã "Care sunt lucrurile utile pe care le–aţi 
învãţat din aceastã experienţã de muncã?", în chestionarul de evaluare final: 
• deprinderi şi abilitãţi practice (cum se realizeazã o invitaţie; cum se scrie un comunicat de 
presã; cum se realizeazã o campanie pentru 2% într–o organizaţie; am urmãrit procesul de 
realizare a unui ziar şi am învãţat cum sã urmãresc acest proces ca sã realizez dacã este sau nu 
nevoie de îmbunãtãţiri, sã determin turbiditatea şi PH ul apei; am exersat prezentarea tuturor 
mãrcilor de maşini , am învãţat detalii tehnice ale maşinilor, sistemul by back, strategii de 
marketing; cum se fabricã şi se asambleazã produse; legislaţie în domeniul fondurilor 
nerambursabile; cum se scrie un articol; mi–am dezvoltat capacitatatea de sintezã; am învãţat ce 
înseamnã munca de teren; am învãţat cum se asambleazã un geam; cum se face reglajul unei 
masini de tiparit; cum se pregãtesc oferte;etc) 
• tipuri de interacţiune şi comunicare cu diverse categorii de oameni– colegi de muncã, 
clienţi/ beneficiari (am învãţat sã interacţionez/ sã comunic cu oamenii; ştiu cum trebui sã fie 
relaţia între muncitor şi inginer; accesul la relaţiile concrete de muncã m–a ajutat sã–mi adaptez 
cunoştintele în funcţie de context; util a fost sã comunici cu persoanele angajate, care au 
experienţã în domeniu şi sã le poţi cere sfatul în diferite probleme; am învãţat ce înseamnã viaţa 
într–o redacţie; psihologia consumatorului cu bani şi a celui de nivel mediu; în primul rând mi–
am fãcut anumite cunoştinţe, cum trebuie sã relaţionezi cu potenţialii clienţi) 
• modele de comportament (note de conduitã şi imagine; ce înseamnã sã fii şef într–un atelier; 
cum trebuie sã se comporte un agent de vânzari; cum trebuie sã tratezi subordonaţii ca sã fii 
respectat; comunicarea cu oameni profesionişti în anumite domenii; am învãţat cât de importantã 
e atitudinea persoanelor din conducere relativ la angajaţii din subordine; am vãzut ce atmosferã 
existã într–un atelier; am învãţat cã orice lucru, oricât de insignifiant pare la prima vedere, 
conteazã şi trebuie bine fãcut)  
• calitãţi importante pentru a fi un bun angajat – program fix, responsabilitate, termen 
limitã, munca în echipã (munca în echipã m–a fãcut sã înţeleg importanţa comunicãrii eficiente 
într–un grup atât de mare; am înţeles ce e un program fix, sã îmi asum responsabilitãţi şi sã 
lucrez într–un colectiv; am vãzut ce înseamnã programul şi un termen limitã; cât de importantã e 
promptitudinea în realizarea obiectivelor; mai multã responsabilitate; necesitatea de a te 
concentra mai mult şi a avea o abordare mai serioasã) 
• importanţa cunoştintelor teoretice (am înţeles utilitatea cunoştinţelor acumulate pânã acum 
datoritã faptului cã din lecturarea cursurilor am ajuns la concluzia cã multe sunt aşa cum mã 
aşteptam; am învãţat cã mai am multe de învãţat, trebuie sã fii documentat ca sã faci faţã 
problemelor; trebuie sã fi foarte riguros în aceastã meserie; am învãţat lucruri care îmi intregesc 
imaginea asupra complexitãţii domeniului şi îmi oferã imaginea cunoştinţelor pe care le am; am 
avut ocazia de a vedea un desen de ansamblu şi sã vãd unul care se foloseşte în realitate) 
• organizarea muncii în anumite departmente din firmã/organizaţie (cum sunt împãrţite 
responsabilitãţile într–un department; cum se desfãşoarã munca în departamentul de PR) 

Rãspunsuri ale supervizorilor din firme la întrebarea deschisã "Care sunt dupã pãrerea dvs., 
principalele lucruri învãţate de studentul/studenţii care au fost în practicã în firma 
dumneavoastrã?", în chestionarul de evaluare final: 
• experienţã în anumite domenii (experienţã practicã în domeniu, câte ceva din organizarea şi 



conducerea unei firme; întelegerea necesitatãţii normãrii, programãrii şi organizãrii producţiei şi 
participarea la acest proces; legãtura directã cu producţia; posibilitatea creatã studenţilor de a 
vedea cum se petrec lucrurile în realitate, cum se planificã şi ce se realizeazã; oportunitatea de a 
oferi studentului aplicarea cunoştintelor teoretice şi de a experimenta activitãţi noi) 
• deprinderi/abilitãţi de bazã (redactarea unei invitaţii pentru un eveniment; cum se redacteazã 
un text publicitar, un slogan, un mesaj publicitar; redactarea unui text de presã; cum se 
desfãşoarã o campanie de PR şi importanţa acesteia; parcurgerea pas cu pas a fiecãrei etape din 
procesul de gândire creativî în elaborarea unei campanii publicitare, ce înseamnã o ştire de 
cotidian, cum se redacteazã o ştire şi cum se comunicã cu sursele) 
• tipuri diferite de relaţii de muncã (modul de interacţiune cu colegii de serviciu; modul de 
interacţiune cu clienţii; cã e important sã întreţii relaţii favorabile cu toatã lumea; recunoaşterea 
şi respectarea ierarhiei funcţionale într–o firmã) 
• maturitate în pregatire (ce este un program fix; sã–şi asume responsabilitãţi; un anumit grad 
de independenţã � pe baza capacitãţii de iniţiativã personalã a fiecãruia; ce înseamnã munca în 
echipa /cum se implicã un colectiv în realizarea anumitor sarcini; au simţit pulsul jobului; în ce 
constã viaţa realã ) 

Rãspunsuri ale supervizorilor din firme/organizaţii la întrebarea deschisã " Gândindu–vã la 
acest program de practicã, care au fost principalele sale efecte asupra dvs. ori asupra 
firmei dvs.?", în chestionarul de evaluare final: 
• sprijin real prin susţinerea unor activitãţi (susţinerea muncii în departament, ducând la 
îndeplinire anumite sarcini concrete şi uşurând realizarea activitãţilor; un ajutor de încredere care 
a suplinit uneori lipsa de resurse interne; ajutor real primit prin rezolvarea unor probleme din 
cadrul departamentului; idei noi pentru produsele/serviciile firmei; au participat efectiv la 
normarea şi programarea lucrãrilor) 
• idei noi, minţi proaspete pentru activitãţile din firmã/organizaţie (studentul poate oferi prin 
opiniile şi atitudinile lui o "temperaturã" mai exactã a situaţiilor decât cei direct implicaţi în 
muncã; un aer proaspãt şi dezinteresat în departament; ieşirea din rutina de zi cu zi; întrebãri care 
nu au fost puse niciodatã; o companie placutã; un pic de suflu nou; feedback asupra activitãţii 
companiei) 
• experienţe noi pentru angajaţii firmei/organizaţiei (ex.: o experienţã nouã de lucru, cu 
studenţi; o imagine asupra modului de gândire al studenţilor referitor la viitorul lor şi cerinţele 
faţã de un loc de muncã) 
• promovarea unei imagini pozitive a firmei în comunitate (potenţialii viitori angajaţi pot sã 
"crediteze" companiile clujene; stabilirea legãturii dintre studenţi şi mediul de afaceri din Cluj) 

Rãspunsurile supervizorilor din firme–organizaţii la întrebãrile închise din chestionarul de 
evaluare final: 

Gândindu–vã la programul de practicã coordonat de Danis în colaborare cu firma dvs .... 

Aţi fi interesat sã participaţi la acest program şi în viitor/ 
Nu aţi fi interesat sã participati la acest program şi în viitor. 



 
Gândindu–vã la programul de practicã coordonat de Danis în colaborare cu firma dvs.... 

Aţi recomanda şi altor firme din Cluj sã se implice în acest program/ 
Nu aţi recomanda altor firme din Cluj sã se implice în acest program. 

 
Gândindu–vã la programul de practicã coordonat de Danis în colaborare cu firma dvs.... 

Per ansamblu, acest program a fost foarte util pentru studenţii participanţi / 
Per ansamblu, acest program a fost foarte putin util pentru studenţii participanţi. 



 
Rãspunsurile studenţilor la întrebãrile închise din chestionarul de evaluare final: 

Pentru fiecare dintre urmãtoarele perechi de afirmaţii, vã rog sã daţi o notã între 1 si 
5,unde 1 înseamnã cã sunteţi de acord cu prima afirmaţie din pereche, iar 5 înseamnã cã 
sunteţi de acord cu a doua afirmaţie. în ansamblu, acest program a fost bun şi l–aş 
recomanda şi altor studenti/în ansamblu, nu am rãmas cu foarte multe de pe urma acestui 
program şi nu l–aş recomanda şi altor studenţi. 

 



Cred cã acest program îmi va ajuta pe viitor pentru obţinerea unui loc de muncã/  
Nu cred cã acest program are vreo importanţã pentru slujba pe care mi–o voi gasi în viitor. 

 
Cred cã acest program m–a ajutat sã îmi vãd mai clar opţiunile în cariera mea 
profesionalã/ 
Nu cred cã acest program a reuşit sã îmi clarifice opţiunile în vederea alegerii viitoarei 
cariere. 

 
 



ANEXA 1 
Firmele care au participat la program /domeniile pe care au oferit locuri de practicã/ 
persoane de contact din cadrul firmelor: 

COMPANIA DE APÃ SOMEŞ – producţie 
Augustin Coroian - şef birou resurse umane 
Romeo Chira - şef laborator 
 
DANIS CONSULTING – dezvoltare afaceri şi programe de instruire managerialã 
Sabina Popa - consultant 
Sanda Anca - consultant 
 
FORM DESIGN – producţie publicitate 
Claudiu Cuc Ciceu - administrator 
 
IMPRIMERIILE MEDIA PRO – jurnalism, redacţie ziarul Clujeanul 
Daniel Dinea - director marketing 
Anca Enoiu - redactor departament social 
Codruta Simina - redactor departament politic  
 
NOVALEX – marketing şi producţie 
Dan Calistru - administrator 
 
RE AL GLASS – marketing şi producţie 
Ioana Calistru - administrator 
Radu Paler - director 
 
RMB INTERAUTO CLUJ – vânzãri auto 
Emese Lang - director vânzãri 
Paul Antonesei - director vânzãri 
 
REDY – resurse umane 
Claudiu Cuc Ciceu - administrator 
 
SINTEROM S.A. – proiectare asistatã de calculator 
Georgina Mare - şef Birou Sef Birou Resurse Umane Organizare 
Doina Urculescu - şef atelier de proiectare nr.2 
 
ŞCOALA PARTICULARÃ DE LIMBI STRÃINE ELF – comunicare şi scriere de proiecte 
Carmen Costina - director programe 
 
TIPOGRAFIA GARAMOND – producţie 
Stefan Bara - director general 
 
VITRINA ADVERTISING – creaţie şi Public Relations 
Mihaela Rus - general manager 



Renate Roca - PR manager 
Calin Crainic - creative manager 
 
WORLD VISION ROMANIA – Public Relations 
Laura Runcanu - departament PR & Comunicare  

ANEXA 2 
Studenţii care au participat la program şi facultatea:  

Adela Daniela Fleşeriu - Facultatea de Construcţii de Maşini, specialitatea Inginerie Economicã 
- UTC 
Adrian Constantin Popescu - Facultatea de Construcţii de Maşini, specialitatea Tehnologia 
Construcţiilor de Maşini - UTC 
Alina Maria Sterpu - Facultatea de Psihologie şi ştiinte ale Educaţiei - UBB 
Andra Saitos - Facultatea de Construcţii de Maşini, specialitatea Inginerie Economicã - UTC şi 
Facultatea de ştiinte Politice, administrative şi ale comunicãrii, secţia Comunicare şi Relaţii 
Publice - UBB 
Andreea Dan - Facultatea de Construcţii de Maşini, specialitatea Ingineria şi Managementul 
Sistemelor de Producţie - UTC 
Aurelia Apostol - Facultatea de Construcţii de Maşini, specialitatea Ingineria şi Managementul 
Sistemelor de Producţie - UTC 
Bianca Olivia Nita - Facultatea de Ştiinte Politice, administrative şi ale comunicãrii, secţia 
Ştiinte Politice - UBB 
Carmen Ioana Bal - Facultatea de Construcţii de Maşini, specialitatea Inginerie Economicã - 
UTC şi Facultatea de Edicatie Fizicã şi Sport - UBB 
Catalin Solomon - Facultatea de Construcţii de Maşini, specialitatea Inginerie Economicã - 
UTC 
Codruta Morari - Facultatea de Ştiinţe Politice, administrative şi ale comunicãrii, secţia Ştiinte 
Politice - UBB 
Cristian Stelian Smeu - Facultatea de Construcţii de Maşini, specialitatea Tehnologia 
Construcţiilor de Maşini - UTC 
Cristina Flavia Barlea - Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei - UBB 
Dan Lucian Finteusan - Facultatea de Constructii de Masini, specialitatea Inginerie Economicã 
- UTC 
Ioana Maria Simea - Facultatea de Geografie, specializarea geografie– engleza - UBB 
Lucian Ioan Repede - Facultatea de Construcţii de Maşini, specialitatea Inginerie Economicã - 
UTC 
Maria Gus - Facultatea de Inginerie şi Chimie - UBB 
Mihaela Gologan - Facultatea de Stiinte Politice, administrative si ale comunicarii, secţia 
Comunicare şi Relaţii Publice - UBB 
Paula Corina Riza - Facultatea de Construcţii de Maşini, specialitatea Inginerie Economicã - 
UTC 
Raluca Igna - Facultatea de Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei - UBB 
Sergiu Alin Bochis - Facultatea de Construcţii de Maşini, specialitatea Tehnologia 
Construcţiilor de Maşini - UTC 
Sonia Maria Ghingheli - Facultatea de Ştiinte Economice şi Gestiunea Afacerilor, secţia 



management - UBB 
Ştefania Alexandra Bondor - Facultatea de Construcţii de Maşini, specialitatea Inginerie 
Economicã - UTC 

 


