
ANUNŢ  
cu privire la PRACTICA TEHNOLOGICĂ a anilor II şi III  

 
Practica tehnologică din planurile de învăţământ ale anilor II şi III – studii universitare de licenţă se va 
efectua, în perioada 24 iunie – 12 iulie 2019, astfel:  
 
1. Studenţii care şi-au exprimat opţiunea pentru practica individuală vor proceda după cum urmează:  
– se prezintă la secretariatul facultăţii pentru a primi Convenţia de practică şi Portofoliul de practică;  
– se prezintă la societăţile comerciale/instituţii având asupra lor Convenţiile individuale de practică şi 
Portofoliul de practică;  
– conform indicaţiilor primite de la consilierul de studii (care va face verificarea finală a practicii) întocmesc un 
referat de practică (caiet de practică) pe baza cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite în stagiul de 
practică, pe care il vor preda îndrumătorului de practică, la susţinerea colocviului, în perioada 1-14 
septembrie 2019.  
 
2. Studenţii repartizaţi pentru practica organizată de facultate vor proceda după cum urmează:  
– Vor lua legatura cu cadrul didactic responsabil cu practica conform tabelului de mai jos şi/sau cu consilierul 
de credite.  
– In cazul situatiilor neclare, Luni, 24 iunie 2019, ora 9.00 se prezintă la facultate, în amfiteatrul E3 pentru 
a primi informaţii organizatorice (doar dacă nu au primit alte indicaţii de la îndrumătorul de practică – 
consilierul de studii);  
– Prezentarea la firmele-partenere de practică se va face pe bază de carte de identitate, la locaţia şi ora 
stabilita de cadrul didactic responsabil cu practica.  
– Intocmesc un referat de practică (caiet de practică), pe baza cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite în 
stagiul de practică şi susţin colocviul conform programării comunicate de cadrul didactic îndrumator de 
practică.  
 
Tabelele cu repartizarea pe grupe şi firme vor fi afişate la avizier corp E, et II şi sunt deja postate pe 
site-ul facultăţii. 
 
 

APAVITAL  şef lucr. Astanei Dragoş 

TELECOMUNICAŢII CFR  şef lucr. Păuleţ Marius 

TEDRUM  şef lucr. Vârlan Bogdan 

GEN MOTOR  şef lucr. Vârlan Bogdan 

ELECTRIFICARE CFR IAŞI  conf. Olariu Marius 

PROMOSFERA  şef lucr. Arădoaei Sebastian 

ARCELOR MITTAL  şef lucr. Irimia Dănuţ 

LEAR  prof. Lucache Dorin 

ATCR  prof. Lucache Dorin 

DELPHI  conf. Albu Mihai 

CTP (RATP)  şef lucr. Niţucă Costică 

DO IT&CASACHI  prof. Temneanu Marinel 

VEOLIA  prof. Temneanu Marinel 

AKTA  prof. Zet Cristian 

TRANSELECTRICA conf. Cociu Voinea Radu 

FDF LIGHTING POWER şef lucr. Neagu Bogdan 

ELECTRIC 2000 şef lucr. Neagu Bogdan 


