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VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG SĂ 
VĂ IMPLICAȚI ALĂTURI DE 

ECHIPA DE 
IMPLEMENTARE!  
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STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE 
PENTRU DOBÂNDIREA DE 

COMPETENȚE ÎN SECTOARELE 
ECONOMICE CU POTENȚIAL 

COMPETITIV 
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CUPRINS: 

 

1. Selecția grupului țintă 
 

2. Consilierea și orientarea profesională a 
studenților din grupul țintă 

 

3. Desfășurarea stagiilor de practică 
 

4. Premierea studenților 
 

5. Organizarea și desfășurarea activităților 
inovatoare privind tranziția de la școală la viața 

activă 

 
 

Selecția 
grupului țintă

Consilierea și 
orientarea 

profesioanală a 
studenților din 

grupul țintă

Desfășurarea 
stagiilor de 

practică

Premierea 
studenților

Organizarea și 
desfășurarea 
activităților 

inovatoare privind 
tranziția de la școală 

la viața activă
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Echipa de implementare a ANMB 

 
Prof. univ. dr.ing. Nicolae Florin – Coordonator program ANMB 
Conf.univ.dr. Popa Cătălin - Expert informare 
Conf.univ.dr.ing. Atodiresei Dinu - Expert recrutare și menținere grup țintă 
Conf.univ.dr.ing. Burlacu Paul - Expert recrutare și menținere grup țintă 
Conf.univ.dr.ing. Nistor Filip - Expert consiliere 
Șef lucrări.univ.dr.ing. Rita Avram - Expert orientare profesională 
Șef lucrări.univ.dr.ing. Popa Ionel - Expert orientare profesională 
Conf.univ.dr.ing. Lupu Sergiu - Expert stagii de practică 
Prof. univ. dr.ing. Ali Beazit - Expert stagii de practică 
drd.ing. Pocora Andrei - Expert stagii de practică 
Șef lucrări.univ. dr.ing. Șerban Sergiu - Expert stagii de practică 
drd.ing. Nedelcu Andra - Expert stagii de practică 
Șef lucrări.univ. dr.ing. Mărășescu Daniel - Expert stagii de practică 
Conf.univ.dr.ing. Cotorcea Alexandru – Expert dezvoltare ”CEPIM” 
Conf.univ.dr.ing. Băutu Andrei – Expert logistică ”CEPIM” 
 

 Manager proiect: Ciofu Ioana-Raluca – ASOCIAȚIA NOUL VAL (Solicitant) 
 

 
 
 

Date de contact: 
 
email: pocu.practica@anmb.ro (corespondenţă grup ţintă) 
website: www.practicainovativa.ro   
facebook: facebook.com/practicainovativa/  
ghișeu virtual consiliere: http://adl.anmb.ro/practicainovativa  
telefon: 0241/626200/interior 0135 
adresa corespondență: Academia Navală ”Mircea cel Bătrân”, 
strada Fulgerului nr.1, Constanța, România 
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c) Crearea unei platforme de comunicare cu 
mediul economic 
 
Platforma va reprezenta o punte de 
legătură între cei 3 actori care participă 
la stagiile de practică: 

 

 
 

 

 

Mediul 
Academic

Studenți/
Absolvenți

Mediul 
Economic
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Titlul proiectului 

 
STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE 

PENTRU DOBÂNDIREA DE 
COMPETENȚE ÎN SECTOARELE 

ECONOMICE CU POTENȚIAL 
COMPETITIV 

Cod SMIS: 133383 
 

Partenerii proiectului 
 

1. ASOCIAȚIA "NOUL VAL” 
Ciofu Ioana-Raluca 

(Manager de proiect) 

 
 
 
 

2. Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” 
Prof.univ.dr.ing. Nicolae Florin-Marius 

(Coordonator partener) 
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Finanţarea proiectului 

    3.906.654,92 lei 

 
 

Obiectivul general al proiectului 
 
Efectuarea de investiții, în decurs de 24 luni, în 
domeniul educației, al formării profesionale, pentru 
241 studenți din cadrul ANMB, pentru creșterea 
gradului de acces și adaptabilitate la cerințele 
pieței muncii, prin dezvoltarea unui cadru 
partenerial funcțional între mediul academic, 
studenți și angajatori, în vederea dobândirii de 
competențe, a învățării pe tot parcursul vieții și 
facilitării inserției pe piața muncii, cu precădere în 
sectoarele economice cu potențial competitiv. 
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b) Organizarea de Workshop-uri tematice: 
 

        
 

 

 
 
 

                

Workshop 1 – dedicat 
activităţilor portuare şi 
logistice de transport şi 

marfă

Workshop 2 – dedicat 
activităţii de transport 

naval (maritim şi pe căile 
navigabile interioare)

Workshop 3 – dedicat 
activităţilor din domeniul 

construcţiilor şi reparaţiilor 
navale şi altor activităţi cu 

caracter industrial

Workshop 4 – metode de 
inovare socială şi bune 

practici pentru combaterea 
discriminării în rândul 

femeilor care-şi desăşoară 
activitatea în industri 

maritimă
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Instruirea se va realiza pentru două componente de 

instruire, studenţii având dreptul de opțiune: 
 

 
 

          

• completarea cunoştinţelor 
studenţilor în domeniul IT, cu 

accent pe formarea abilităţilor şi 
competenţelor de proiectare şi 
desenare asistată (AUTOCAD).

Componenta 1 de 
instruire (CI1) -

Competențe digitale

• va avea ca obiectiv formarea de 
competenţe antreprenoriale 

prin întreprinderea simulată, în 
special pentru sectoarele 
economice cu potenţial 
competitiv identificate

Componenta 2 de 
instruire (CI2) -

Competențe 
antreprenoriale
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1. Selectarea grupului țintă 

 

a) Depunerea dosarului de candidatură, ce conține 
următoarele documente: 
 Copie după cartea de identitate, certificat de naştere, de 
căsătorie, hotărâre de divorţ (dacă este cazul) 
 Adeverință de student 
 Curriculum Vitae  
 Scrisoare de intenție 
 Formular de înregistrare grup țintă (tipizat) 
 Acord de utilizare a datelor personale (tipizat)  
 Angajament/Declaraţie de respectare a condițiilor de înscriere în 
cadrul proiectului (tipizat) 

 
Documentele tipizate vor fi puse la dispoziţia studenţilor în perioada 
imediat următoare, în timpul sesiunilor de informare sau pentru accesare 
directă de pe pagina web a proiectului. 
 

 
b) Interviu cu experții de recrutare (discuție despre 
conținutul Scrisorii de Intenție). 
 
După fiecare etapă se acordă candidaţilor statutul de ADMIS 
sau RESPINS.  Listele finale ale persoanelor admise şi respinse 
vor fi făcute publice pe site-ul proiectului, iar candidaţii vor fi 
anunţaţi în scris sau telefonic. 
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2. Consilierea și orientarea profesională a 
studenților din grupul țintă 

 
a) Consilierea individuală: 
 
 Testarea studenților; 

 

b) Consilierea de grup: 
 
 Antrenarea competenţelor transversale necesare în 

industria navală pentru creșterea gradului de angajabilitate: 
capacitatea de a lucra în medii multiculturale, spirit de echipă, 
asumarea de responsabilităţi, abilităţi de manager/leader.  
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5. Organizarea și desfășurarea activităților 
inovatoare privind tranziția de la școală la 

viața activă 
 

 

  
 

a) Crearea „Centrului educațional colaborativ 
pentru activitățile de practică desfășurate în 
industria maritimă - CEPIM” în cadrul Academiei 
Navale 
 

În cadrul CEPIM vor fi înfiinţate 3 grupuri de lucru: 

 

CEPIM

GL 1 - activităţi
portuare şi logistice de 

transport şi marfă

GL2 - activităţi de 
transport naval 

GL3 - construcţii şi 
reparaţii navale 
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d) Elaborarea proiectelor profesionale 
Studenții participanți la stagiul de practică, vor îndeplini 
sarcinile de practică repartizate şi vor rezolva un proiect 
profesional de practică. Tematica va fi stabilită împreună cu 
agentul economic partener de practică, în funcţie de specificul 
activităţii desfăşurate în centrul de practică (va fi comunicată 
studenţilor în prima săptămână de practică).   
  
Proiectul profesional va valorifica oportunităţi frecvente de 
utilizare a competenţelor digitale dobândite în diverse contexte 
de învăţare, punând accent pe echipamente, programe software 
şi aplicaţii folosite de către principalii angajatori pe piaţa 
muncii.  
 

4. Premierea studenților 
 
După evaluarea stagiilor de practică se va organiza câte o 
sesiune de premiere pentru fiecare an universitar. În cadrul 
fiecărei sesiuni de premiere vor fi premiați câte 12 studenţi (12 
x 2 sesiuni = 24 de premii). 
 
Premierea studenților se va baza pe: 
 evaluarea activității de practică 
desfășurată la sediul centrului de practică; 
 evaluarea proiectului profesional. 
 
 

Premiul va consta într-un laptop/student. 
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       Tematica specifică 
             Consilierii 

 

 

Managementul timpului şi a stresului

Reconversia profesională

Găsirea unui echilibru între viaţa privată şi viaţa 
profesională

Abordările optime în găsirea unui loc de muncă

Gestionarea unui interviu-depăşirea tracului

Aspecte de dezvoltare personală şi rute profesionale, 
planificarea şi dezvoltarea carierei

Conflictele dintre viaţa de familie şi locul de muncă etc.

Jocuri de rol pentru interviul de angajare

Elaborarea unui CV cu impact, a unei scrisori de intenţie

Aspecte de dezvoltare personală şi rute profesionale, 
planificarea şi dezvoltarea carierei

Jocuri de rol pentru interviul de angajare

Tehnici de căutare a unui loc de muncă
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CI1- Proiectarea asistată în AUTOCAD

CI1- Competențe IT - proiectare asistată

CI2 - Planificarea afacerii

CI2- Identificarea de oportunităţi pentru activităţi 
personale, profesionale şi/sau de afaceri

CI2- Managementul afacerii, comunicării, echipei, 
financiar, riscului

 

c) Participarea la cursuri de formare  
 
CI1-„Competențe proiectare și desenare asistată (AUTOCAD)  
sau 
CI2- „Competenţe Antreprenoriale” 
Cursuri acreditate ANC și recunoscute de Ministerul Muncii şi 
Ministerul Educaţiei și Cercetării 

 

 
 

Tematica cursului 
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3. Desfășurarea stagiilor de practică 

 
a) Repartizarea studenților în serii de practică; 
 

b) Desfășurarea practicii (90 ore): 
 80 ore (2 săptămâni, 10 zile lucrătoare x 8 ore/zi) în cadrul 
centrului de practică; 
 10 ore (1 săptămână, 5 zile lucrătoare x 2 ore/zi) la sediul 
ANMB. 

 

 
 

c) Elaborarea caietelor de practică – care vor include: 
 elemente generale – reglementări privind desfăşurarea 
practicii studenţilor, portofoliul de practică, sănătatea şi 
securitatea în muncă, respectiv apărarea împotriva incendiilor,  
 elemente individualizate, specifice fiecărui program de 
studii: elemente mod de practică particularizate pentru centrul 
de practică, programa analitică pentru practică etc. 

 


