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aca esti student al Universitatii Tehnice 

“Gheorghe Asachi” din Iasi, la una dintre 

facultatile cu profil de IT, doresti sa iti 

desfasori stagiul de practica intr-un mediu 

organizat, in companii de prestigiu si sub 

indrumarea unor adevarati profesionisti, daca 

doresti sa fii consiliat si orientat in cariera, sa-ti 

evaluezi aptitudinile, sa-ti construiesti un plan de 

cariera sau sa-ti imbunatatesti abilitatile personale 

cautate pe piata muncii, atunci ai nimerit unde 

trebuie. 

Proiectul POSDRU/161/2.1/G/136071 “Practica 

azi pentru jobul de maine” isi propune sa te ajute 

in toate aceste directii. 

Stagiile de practica organizate in cadrul 

proiectului iti vor oferi sansa de a te familiariza cu 

rigorile şi cerinţele unui mediu de lucru 

profesionist; sansa de a acumula experienţă şi 

cunoştinţe practice într-un mediu competitiv; sansa 

de a pune în practică cunoştinţele asimilate în 

timpul facultaţii; sansa de a-ţi evalua abilitatea de a 

lucra in echipa, capacitatea de comunicare  şi alte 

aptitudini personale; sansa de beneficia de o 

subventie de 500 lei pentru finalizarea stagiului si 

de alte premii  (in bani si in natura) in cadrul 

concursurilor organizate in cadrul proiectului. 

 

Caseta tehnica stagii 

 

- 200 de stagii desfasurate;  

- Continental, Atexis, Silicon Service si multe 

alte companii ofera stagii proiectului; 

- 500 lei subventia pentru finalizarea stagiului; 

- alte premii in bani pentru 25% dintre  

studentii stagiari. 

 

Consilierea si orientarea in cariera te vor ajuta 

sa-ti construiesti un plan realist de carieră, sa afli 

care sunt joburile, oportunitatile si trendurile din 

domeniul in care de perfectionezi la facultate, sa 

afli care sunt joburile cautate din domeniu si ce 

abilitati sunt necesare pentru jobul respectiv, sa 

stai de vorba cu antreprenori si profesionisti de 

succes, sa-ti elaborezi un CV şi o scrisoare de 

intenţie atractiva pentru angajatori, sa răspunzi 

adecvat la cele mai grele întrebări din cadrul unui 

interviu de angajare, etc. 

 

Caseta tehnica consiliere si orientare: 

 

- 400 de studenti consiliati; 

- acces la ghid de cariera; 

- elaborare plan de cariera; 

- informare periodica asupra stagiilor, joburilor, 

targurilor de joburi si a altor evenimente de 

interes pentru cariera ta; 

- optiuni de a participa la cursuri de dezvoltare 

soft-skills (Eficacitate personala (viziune, 

obiective, prioritati, proactivitate, greseli si 

invatarea din greseli, managementul timpului, 

etc); comunicare (canale de comunicare, 

bariere, ascultarea activa, tipuri de intrebari,  

feedback, asertivitate); lucrul in echipa 

(elemente cheie ale unei echipe; metode 

agreate de lucru;  participare sustinuta; stadii 

de dezvoltare ale unei echipe), management de 

proiect (elemente generale, pasi cheie in 

managementul de proiect: initiere;  planificare 

– executie – evaluare; alcatuire plan proiect 

propriu).  
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Partenerii proiectului 

Universitatea Tehnica 

“Gheorghe Asachi” din Iasi este 

o institutie de invatamant superior 

de renume, cu recunoastere 

nationala si internationala, ale 

carei origini au fost puse acum 

mai bine de 100 de ani, fiind continuatoarea 

primei scoli superioare de inginerie din 

Romania. Aici invata si se formeaza peste 

12000 de studenti anual. 

Misiunea TUIASI este să desfăşoare activităţi 

specifice de creare, valorificare inovatoare a 

cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate 

în domeniile fundamentale – Ştiinţe 

inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –,  precum 

şi în domenii interdisciplinare şi 

complementare, în comunitatea locală, la nivel 

regional, naţional şi internaţional. 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din 

Iaşi îşi asumă, în conformitate cu misiunea şi 

obiectivele adoptate în Carta universităţii, rolul 

de for de învăţământ, de cercetare ştiinţifică şi 

de cultură. Printre prerogativele acesteia se 

numără: 

- rolul de transmitere a cunoştinţelor către 

noile generaţii, de formare profesională prin 

intermediul unui sistem de studiu format din 

trei cicluri – licenţă, masterat, doctorat – şi un 

modul postuniversitar de învățare continuă și 

cercetare. La fiecare nivel, universitatea își 

propune să stimuleze gândirea critică şi 

creativitatea, pentru a asigura absolvenților 

şanse reale în competiţia de pe piaţa muncii. În 

acelaşi timp, instituția se adresează tuturor 

membrilor societăți, în vederea instruirii 

permanente a acestora, în acord cu evoluţia 

ştiinţei şi tehnologiei la nivel mondial; 

- desfăşurarea activităţilor de cercetare 

ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer 

tehnologic, valorificarea şi diseminarea 

rezultatelor acestora. Asociate activității 

didactice, reprezintă componente inseparabile 

ale procesul formativ și sunt menite să 

faciliteze progresul tehnologic, economic, 

social și cultural în sensul adaptării 

comandamentelor unei societăți 

informaționale. 

Asociatia Studenti si 

Profesionisti IT&C (ASPI) - 

este o organizatie non-

guvernamentala infiintata in anul 2006 de un 

grup de absolventi ai Universitatii Politehnice 

Bucuresti, care, trecand prin experienta 

stagiilor si a facultatii, au considerat ca pot 

aduce o plus-valoare procesului de dezvoltare 

de stagii de practica de calitate pentru 

viitoarele generatii de studenti. De la aceste 

considerente a aparut atat misiunea 

organizatiei, aceea de a dezvolta colaborarea 

dintre mediul academic si companiile de IT&C 

din Romania prin crearea de mecanisme utile 

pentru dezvoltarea profesionala a studentilor, 

cat si principalele obiective strategice ale 

organizatiei: 

 Imbunatatirea calitativa a absorbtiei 

studentilor in industria IT&C; 

 Cresterea implicarii companiilor de 

IT&C in mediul universitar; 

 Educarea studentilor facultatilor de 

IT&C privind dezvoltarea si 

orientarea profesionala si alternativa 

antreprenoriala; 

 Stabilirea unor repere de buna 

practica privind implicarea 

colaborarea dintre facultati, studenti 

si industria IT&C-ului. 

Preocuparea permanenta a partenerului pentru 

intermedierea de stagii de practica relevante 

pentru studenti a condus la aparitia 

programului de anvergura nationala “Stagii pe 

Bune!”, probabil cel mai cunoscut proiect 

ASPI. 

“Stagii pe Bune!” (www.stagiipebune.ro) a 

crescut an de an, ajungand in anul 2013 la 

editia a 8-a, cumuland peste 10,000 studenti 

aplicanti, peste 7000 de stagii de practica 

intermediate si peste 200 de companii atrase in 

program. Dintre companiile partenere amintim 

Bitdefender, Adobe, Ubisoft, IXIA, 4PSA, 

Teamnet, Totalsoft, IntelSoftware, Amazon, 

East Vision Systems, etc., carora le multumim 

inca o data pentru colaborare pe aceasta cale. 
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Procedura de selectie 

a studentilor (pentru 

anul universitar 2013-

2014) 

Criterii de eligibilitate grup ţintă – student 

(consiliere si consiliere + practica) 

 Sa fie cetatean al unui stat membru al 

UE 

 Sa aiba domiciliul in Romania 

 Să fie student înmatriculat la 

Universitatea Tehnica “Gheorghe 

Asachi” din Iasi la una din facultatile 

cu profil IT (Electronica, 

Telecomunicatii si Tehnologia 

Informatiei; Inginerie electrica, 

Energetica si Informatica Aplicata; 

Automatica si Calculatoare)  

Pentru includerea in grupul tinta, fiecare 

student va depune un dosar complet, având 

următorul conținut:  

 Cerere de înscriere - formular tipizat 

 Declaraţie prelucrare date personale - 

formular tipizat 

 Formular grup ţintă - formular tipizat 

 Copie carte de identitate  

 CV – model recomandat Europass  

 Scrisoare de intenţie/motivare prin care 

studentul motivează participarea la stagiile 

de practică şi consiliere.   

 

Selecţia studenţilor se va face de către Comisia 

de selecţie. 

 

Criterii de eligibilitate a studenţilor pentru 

practica 

 Sa fie inclusi in grupul studentilor 

consiliati in proiect 

 În planul de învăţământ al anului 

universitar în curs să fie cuprinsă 

activitatea de practică;  

 Sa depuna declaraţie de evitare a 

dublei finanţări - formular tipizat 

 

Criterii de ierarhizare aplicate în selectia 

studenţilor la practica: 

 

 Să aibă rezultate universitare bune (se iau 

in consideratie media/numarul de credite 

acumulate pana in prezent); 

 Disponibilitate în perioada de desfăşurare 

a stagiilor de practică şi consiliere; 

  Interviul cu comisia de selecţie şi 

recrutare a studenţilor, care va analiza 

următoarele:  

o motivaţia şi interesul participării la 

stagiul de practică;  

o motivaţia alegerii unei cariere în 

specializarea pentru care a optat;  

o cunoașterea noţiunilor de bază în 

domeniul de referinţă;  

o abilităţi personale:  

- capacitate de comunicare;  

- disponibilitate pentru lucru în 

echipă.  

o existenţa altor activităţi 

extracurriculare convergente 

domeniului. 

 

 

Dosarele se depun pana la data de 10 

iunie 2014 la sala II.19, ing. Valeriu 

Munteanu. 
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Stagii de practica POSDRU 136071 

pentru anul universitar 2013-2014 

 

Studentii interesati sunt rugati sa ia legatura cu echipa de proiect la sala II.19, ing. Valeriu Munteanu. 

sau prin intermediul site-ului proiectului, la http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/  

 

Nr 

crt 

Companie Nr locuri 

1 

 

S.C. Telecomunicatii CFR 

S.A. 

25 locuri in regiunea NE (proiectare, mentenanta 

sisteme de telecomunicatii)2 

2 PADO S. R. L. 

4 locuri (analiza, proiectare, executie, montaj si punere 

in functie echipamente tip dispecer pentru 

monitorizarea consumului de energie electrica cu 

utilizarea analizoarelor de retea si a contoarelor 

"inteligente" de energie in asocierecu sisteme de 

achizitii de date dedicate) 

3 Q S. R. L. 

 

2 locuri (Energii regenerabile, Electrice si automatizari, 

IT si multimedia, Iluminat cu LED-uri) 

4 
RADMAN 

CORPORATION 

 
4 locuri (electronica auto) 

5 ELECTRA 

 
4 locuri (proiectare PCB, sisteme electronice de 

acces) 

6 RADIOCOM 

 
30 locuri (dezvoltarea şi furnizarea de servicii 

precum DVB-T, T-DAB şi, în prezent a 
serviciilor broadband, bazate pe tehnologia 

WiMAX) 

7 RESEL 

 
2 locuri (sisteme de securitate) 

 

8 DAM 

 
10 locuri (proiectare circuite integrate) 

 

9 ANCOM 

8 locuri (monitorizarea, controlul şi gestiunea 
spectrului radioelectric, controlul tehnic în 

domeniul radiocomunicaţiilor şi 
telecomunicaţiilor, monitorizarea, controlul şi 

autorizarea reţelelor regionale şi locale) 

10 Continental 
 

8 locuri (electronica auto) 
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Alte stagii de practica in Iasi  

(prin www.stagiipebune.ro) 

Mobile Application Developer  

Software Development, Research, Internet 

Locul de desfasurare al stagiului: Iasi 

Numarul de pozitii disponibile: 1 pozitie 

Departament/echipa: Mobile Applications Development 

Perioada de desfasurare a 

stagiului:  

01.07.2014 - 30.09.2014 

Salariu:  600 RON 

Recomandari:   

Cunostinte minime :  Cunostiinte de baza de programare orientata pe 

obiecte, Java, C, C++ 

Cunostinte ce vor fi dobandite OS Mobile (Android, IOS) 

Dezvoltare applicatii mobile (Android, Objective 

C) 

xCode 

Activitati desfasurate in timpul 

stagiului 

Studiul sistemelor de operare mobile 

(Android/IOS) 

Dezvoltare aplicatii mobile (Java, Objective C) 

SCRUM Project Management 

Continuarea colaborarii Dorim sa continuam colaborarea dupa terminarea 

stagiului. 

Restrictii:  

Alte observatii: Stagiul va fi supervizat de un mentor 

La sfarsitul stagiului se ofera diploma de absolvire 

Cazare: Compania ofera posibilitatea cazarii pentru 

studentii din alte orase. 
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Mobile Internship 

Software development 

 

Locul de desfasurare al 

stagiului: 

Iasi 

Numarul de pozitii disponibile: 1 pozitie 

Departament/echipa: Web Mobile 

Perioada de desfasurare a 

stagiului:  

01.07.2014 - 30.09.2014 

Salariu:  900 RON 

Recomandari:   

Cunostinte minime :  Cunostinte minime de OOP, HTML, CSS, 

JavaScript; 

Cunostinte de limba engleza la nivel mediu. 

Cunostinte ce vor fi dobandite Cunostinte avansate de OOP; 

HTML5, CSS3, Sencha Touch; 

Dezvoltare de aplicatii web pentru mobile utilizand 

metodologia de lucru Agile (SCRUM). 

Activitati desfasurate in timpul 

stagiului 
Training; 

Lucru in echipa pe diferite proiecte. 

Continuarea colaborarii Existenta posibilitatii colaborarii ulterioare 

desfasurarii stagiului de internship.  

Restrictii:  

Alte observatii:  

Cazare: Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din 

alte orase. 
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iOS internship 

Cloud storage. 

 

Locul de desfasurare al 

stagiului: 

Iasi 

Numarul de pozitii disponibile: 1 pozitii 

Departament/echipa: Mobile 

Perioada de desfasurare a 

stagiului:  

01.06.2014 - 31.08.2014 

Salariu:  Se vor oferi bonusuri individuale in functie de 

performanta RON 

Recomandari:   

Cunostinte minime :  • C 

• Programare orientată pe obiecte (C#,Java sau C++) 

Cunostinte ce vor fi dobandite • Cunoștințe aprofundate in limbajul Objective-C, si 

lucrul cu iOS SDK (CocoaTouch) 

• Lucrul cu sisteme de versionare (partajarea codului) 

- Git 

• Înțelegerea ciclului de dezvoltare al unei aplicații 

• Abilități de lucru în echipă 

Activitati desfasurate in timpul 

stagiului 
• Studiul sistemelor de operare 

• Studiul instrumentelor folosite pentru dezvoltarea 

aplicatiilor 

• Dezvoltare aplicatii mobile 

Continuarea colaborarii Exista posibilitatea colaborarii dupa terminarea stagiului. 

Restrictii:  

Alte observatii:  
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Android internship 

Cloud storage. 

Locul de desfasurare al 

stagiului: 

Iasi 

Numarul de pozitii 

disponibile: 

1 pozitii 

Departament/echipa: Mobile 

Perioada de desfasurare a 

stagiului:  

01.06.2014 - 31.08.2014 

Salariu:  Se vor oferi bonusuri individuale in functie de 

performanta RON 

Recomandari:   

Cunostinte minime :  - familiaritate cu Java, Android SDK, POO, SQLite; 

Cunostinte ce vor fi 

dobandite 
- utilizarea unui sistem de versionare a codului; 

- proiectarea si dezvoltarea de aplicatii pe platforma 

Android; 

- cunostinte de testare; 

- utilizarea unor framework-uri si librarii pentru 

android: Android Spring, AndroidAnnotations, Volley; 

Activitati desfasurate in 

timpul stagiului 
- construirea de aplicatii Android; 

- integrarea de servicii web; 

Continuarea colaborarii Exista posibilitatea colaborarii dupa terminarea stagiului. 

Restrictii:  

Alte observatii:  

Cazare: Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte 

orase. 
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IOS development 

Locul de desfasurare al 

stagiului: 

Iasi 

Numarul de pozitii 

disponibile: 

1 pozitie 

Departament/echipa: Mobile development 

Perioada de desfasurare a 

stagiului:  

01.07.2014 - 12.09.2014 

Salariu:   

Recomandari:   

Cunostinte minime :  Cunostinte Object Oriented Programming; 
Experienta cu limbaje de programare precum C sau 
C++ ; 
Limba engleza- nivel mediu; 
Limba germana- nivel mediu. 

Cunostinte ce vor fi 

dobandite 
 Vei invata un nou limbaj de programare: Objective-C 
(superset C); 
 Vei castiga experienta cu framework-uri ce sunt livrate 
impreuna cu SDK-ul iOS: Foundation, UI Kit, MapKit, 
CoreData, Core Location, etc.; 
 Vei aplica design modelului MVC in real-life software 
development. 

Activitati desfasurate in 

timpul stagiului 
19 cursuri si suport de curs oferit in limba engleza; 
7 mini-proiecte pentru aplicarea cunostintelor dobandite 
in urma cursurilor; 
Suport oferit de un iOS Developer pe parcursul stagiului 
de pregatire. 

Continuarea colaborarii  

Restrictii:  

Alte observatii:  

Cazare: Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte 

orase. 
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5 pagini Facebook dedicate carierei tale pe care iti 

recomandam sa le urmaresti 

 

 

  

 
  
Facebook-ul si toate retelele sociale pot fi, in 

functie de cum alegi sa le folosesti, utile pentru 

dezvoltarea ta personala sau profesionala. 

Facebook-ul, de exemplu, iti poate oferi acces la 

oportunitati de cariera sau iti poate furniza 

informatii relevante pentru cariera ta. Fie ca esti 

student, masterand sau profesionist, prin 

intermediul paginii de Facebook poti fi la curent 

cu subiecte legate de jobul pe care ti-l doresti. 

 Din ce in ce mai frecvent companile ofera, prin 

intermediul paginilor de Facebook, acces la 

internship-uri, conferinte si evenimente de interes 

pentru cariera ta. Iata cateva pagini pe care iti 

recomandam sa le urmaresti daca esti interesat de 

dezvoltarea ta profesionala: 

  

 Internship & Trainee Marathon Facebook 

Page - aici gasesti majoritatea programelor de 

internship si trainee deschise de cele mai 

importante companii din Romania pe parcursului 

unui an. Cauta pe Facebook pagina Internship & 

Trainee Marathon 

 http://www.facebook.com/RoInternship, da like 

paginii si vei primi in NewsFeed informatii 

despre programele active la care poti aplica. 

  Talent Network Facebook Page - este dedicata 

exclusiv tinerilor talentati din Romania. Sub 

egida Talent Network  au loc cele mai 

provocatoare programe pentru tineri cu potential: 

- Top Talents Romania 

- Career Innovation Week 

- Consulting Days 

- Programe de internship, trainee sau 

management trainee 

Devino fan al paginii si ai acces la articole de 

cariera si proiecte de dezvoltare organizate sub 

umbrela  Talent Network 

 http://www.facebook.com/Talent.Network.Scout  

  HiPo Facebook Page - este adresata studentilor, 

absolventilor si tinerilor profesionisti in cautarea 

unui job. Urmareste pagina 

http://www.facebook.com/www.hipo.ro  si ai 

acces la o oferta variata de joburi din domeniile: 

IT&C, bancar, vanzari,  juridic, resurse umane, 

marketing&PR, logistica etc. 

  Angajatori de TOP Facebook Page – este 

pagina de facebook a celui mai mare eveniment 

de cariera la nivel national. Da like paginii 

http://www.facebook.com/AngajatoriDeTop si 

afla informatii despre planurile de recrutare ale 

celor mai importante companii din Romania, 

programele si proiecte de dezvoltare profesionala 

la care poti participa, articole si informatii 

dedicate carierei tale.  

  WetFeet Facebook Page - pagina internationala 

adresata studentilor si persoanelor in cautarea 

unui job. Postarile contin trimiteri catre articole 

despre dezvoltarea carierei, programe pentru care 

poti aplica si sfaturi despre prezentarea la 

interviu. Urmareste pagina de facebook WetFeet 

aici 

  Tips&Tricks pentru paginile pe care decizi sa 

le urmaresti. Pentru a primi toate postarile 

paginilor de facebook la care te abonezi iti 

recomandam ca, dupa ce dai like paginii 

respective, sa selectezi din coltul dreapta, langa 

butonul Message, optiunea “Add to interest lists”

 
Sursa: http://www.hipo.ro/locuri-de-
munca/student/VizualizareStire/932/5+pagini+Facebo
ok+dedicate+carierei+tale+pe+care+iti+recomandam+s
a+le+urmaresti+ 

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/
http://www.facebook.com/RoInternship
http://www.facebook.com/RoInternship
http://www.facebook.com/RoInternship
http://www.facebook.com/Talent.Network.Scout
http://www.facebook.com/Talent.Network.Scout
http://www.facebook.com/www.hipo.ro
http://www.facebook.com/www.hipo.ro
http://www.facebook.com/AngajatoriDeTop
http://www.facebook.com/AngajatoriDeTop
http://www.facebook.com/pages/WetFeetcom/96500504109?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/pages/WetFeetcom/96500504109?ref=ts&fref=ts

