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Proiectul “Primii pași  spre o carieră de succes” se bucură 

de o reală apreciere în rândul studenților 

 

 

Proiectul vizează corelarea sistemului de formare profesională inițială cu 

nevoile pieței muncii, contribuind la îmbunătățirea raportului universitate – mediu 

economic, prin furnizarea de servicii de consiliere și orientare, două stagii de 

pregătire practică dar și a unui sistem de comunicare și relaționare între studenți și 

potențialii angajatori. În parteneriat cu Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, 

activitatea proiectului se desfășoară pe o perioadă de 18 luni iar durata stagiilor de 

practică este de 12 săptămâni.          

 Ioana Macrea, studentă la Facultatea de Inginerie „Hermann Oberth”, 

specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini, este o tânără cu potențial, dornică 

să își îmbogățească experiența de învățare prin mobilități academice interne. Ioana 

a participat în cadrul proiectului, alături de alți colegi din universitate, urmărind 

facilitarea accesului lor pe piața muncii și o mai bună adaptare la mediul universitar 

prin serviciile de consiliere și orientare în carieră. Datorită implicării și participării 
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sale active, tânăra va fi premiată la încheierea Proiectului “ Primii pași  spre o carieră 

de succes”. În prezent angajat al unei cunoscute companii producătoare de 

componente electronice pe plan internațional, Marquardt Schaltsysteme S.C.S 

România, Ioana Macrea ne oferă un feed-back pozitiv cu privire la experiența 

acumulată :  

Ce te-a determinat să participi la acest proiect ? 

“Am considerat că este o experiență nouă, mai ales că mi s-a oferit oportunitatea 

de a mă pregăti atât teoretic, cât și practic pentru a-mi găsi un job în domeniul meu, 

respectiv Inginerie Industrială. În ziua de astăzi este destul de greu să îți găsești un 

job bun, care să îți aducă satisfacții, așa că am profitat de această ocazie.” 

Cum s-a desfășurat întreaga ta activitate pe parcursul proiectului ?  

“Expertul grup tinta al proiectului ne-a pus la dispoziție în timp util actele necesare 

pentru a ne înscrie în proiect, după aceasta am început cursurile de consiliere și 

orientare profesională. Am luat parte la diverse întâlniri cu specialiști, destinate 

elaborării unui Curriculum Vitae care să reflecte competențele necesare angajării. 

Am învățat cum să mă comport la un interviu: modul în care mă prezint, gesturile, 

așteptările mele de la acel job, negocierea salariului și bineînțeles, cerințele 

angajatorului. De asemenea, cu ajutorul unui doctor psiholog, am completat două 

teste: Testul de personalitate și IQ Test. Am primit rapoarte cu privire la rezultatele 

testelor, pe care le pot anexa CV-ului.  A urmat apoi o vizită la compania Marquardt 

Schaltsysteme, unde am avut ocazia să întâlnesc oameni minunați, să cunosc mediul 

în care se lucrează. Nu am stat pe gânduri și am decis să fac acolo stagiul de 

practică. Am acordat un interviu în urma căruia am fost acceptată și am avut 

posibilitatea de a alege departamentul în care voi lucra în următoarele trei luni, 

acela fiind Departamentul Controlul Calității. În perioada de practică primeam 

suma de 250 lei/săptămână.” 
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Descrie experiența ta din acest proiect ! 

“A fost o experiență pe care aș repeta-o oricând, cu același interes și devotament ! 

Am preluat pe parcusul proiectului tot ce am simțit că pot face și se pliază pe stilul 

meu de lucru. M-am adaptat ușor condițiilor de lucru și îmi plăcea cu adevărat ce 

făceam. Am hotărât ca Lucrarea de Licență să aibă ca temă Controlul Calității. 

Decizia mea este sprijinită de profesorii de la facultate dar și de echipa de la 

Marquardt Schaltsysteme.” 

Cu ce te ocupi în prezent ?  

“Mi-am dorit să rămân la această companie iar după încheierea stagiului de 

practică, datorită activității mele, mi s-a oferit un contract de muncă și în prezent 

lucrez ca Tehnician controlul calității pe linia de producție. Din cinci studenți 

practicanți, trei au fost selectați. Acum patru ani, când am aplicat la facultate nu 

mi-am imaginat că voi lucra în timpul facultății, dar sunt mulțumită că am luat 

această decizie !” 

Consideri că este necesar studenților proiectul “ Primii pași  spre o carieră de 

succes”  

“Da, cu siguranță ! Proiectul satisface întru totul nevoile studentului de a se afirma 

și îi facilitează accesul pe piața locurilor de muncă. Este important să ai un sprijin 

pentru a te îndruma și pregăti pentru cerințele firmelor angajatoare. Faptul că ești 

absolvent și ai un loc de muncă în domeniul pe care l-ai studiat înseamnă enorm. 

Recomand colegilor mei să se implice și să participe, deoarece este benefic 

dezvoltării lor !” 
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