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Proiect PRIMUS - posibilitatea de angajare dupa stagiul de practica 

 

Eminentul student, Lucian Herciu din cadrul Facultății de Inginerie ‘’HERMANN 

OBERTH’’ și-a rupt puțin din timpul său liber pentru a ne vorbi despre 

posibilitățiile oferite de  proiectul european POSDRU din care face parte, dar și 

despre planurile sale de viiitor. 

                                 

Ce ne poți spune despre tine? 

Numele meu este Lucian Herciu, sunt student la facultatea de Inginerie ‘’Hermann 

Oberth’’, la specializarea Ingineria Sistemelor Multimedia, anul III, fiind angajat din 

septembrie 2015 în cadrul companiei KROMBERG & SCHUBERT. 

Cum ai aflat despre existența  acestui proiect European? 

Am vazut in cadrul Facultatii de Inginerie un roll-up banner cu informatii despre acest 

proiect.  
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Consideri că acest proiect European reprezintă o oportunitate de angajare pentru  

studenți? 

Da, consider că, acest proiect reprezintă o oportunitate de angajare pentru studenți 

deoarece pe durata lui, studenții ,pot să se acomodeze mai mult cu firma și totodată să 

acumuleze experiență în domeniul pe care il practică. 

Care au fost obiectivele pe care ți le-ai propus în momentul, în care, ai acceptat să 

faci parte din proiect? 

Principalul obiectiv a fost să fac practica in cadrul unei companii cu care facultatea are 

incheiat acord de parteneriat. Prin intermediul stagiului de practica m-am gandit ca ma 

familiarizez cu activitatile care se desfasoara in cadrul unei companii. 

Cât timp a durat practica? 

Practica a durat 12 saptamani. Pe perioada stagiului de practica am beneficiat de o 

subventie.  

Ai beneficiat de practică în cadrul companiei KROMBERG & SCHUBERT ? Ce a 

trebuit să faci mai exact? 

Da, practica am făcut-o la firmă. Mergeam șase ore pe zi în timpul săptămânii și, la 

început ne-a fost prezentată compania. De exemplu, noi am lucrat pe programul de 

operare Linux, pentru a ne obișnui cu el. Invățam despre rețealistică, administrare de 

rețea. Aveam câte un calculator fiecare persoană și testam diferite chestii, ca de 

exemplu, rulam/testam diverse comenzi pentru că, aveam o mașină virtuală, pe care 

puteam să o dăm și peste cap, dar trebuia să învățăm ce fac comenzile respective și 

pentru a ne obișnui cu sistemul de operare. 

La sfârșitul perioadei de practică ți s-a asigurat un loc de muncă? 

Da, după ce am terminat perioada de practică managerul firmei a venit la mine și la 

colegul meu, de facultate, Cătălin Andrei cu care am urmat toți pașii proiectului si ne-a 

oferit un loc de muncă, ne-a spus dacă vrem să rămânem la ei și de vara trecută lucrăm 

pentru ei, la un program de opt ore. După ce s-a terminat perioada de practică am 

semnat un contract cu firma. 
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Cum reușești să-ți administrezi timpul între  facultate și job? Nu îți este greu ? 

E foarte greu. La serviciu am stabilit cu șeful meu să am un program flexibil, adică,dacă 

eu mă duc dimineața la lucru, am un program de patru ore. Dacă am facultatea de la 

12, dacă am cursuri sau laboratoare vin la facultate, după care mă duc la lucru pentru 

a-mi îndeplini  programul de 8 ore pe care îl am pe ziua respectivă. Deci, e un program 

destul de greu pentru că plec dimineața și vin seara acasă, în timpul săptămânii fiind 

ocupat doar cu facultatea și cu jobul. Dar per ansamblu e bine că am job, e bine că pot 

să merg și la facultate. 

Îmi poți detalii cu ce se ocupă mai exact această firmă? 

Firma se ocupă cu crearea de cablaje electrice pentru mașini. Dar unde suntem noi, e 

un service center de IT, care ofera asistență IT pentru celelalte fabrici din întreaga lume. 

Care sunt planurile tale pentru viitor? 

Vreau să rămân în firmă și să acumulezi experiență până termin facultatea. 

Ești mulțumit de salariul câștigat? Care ar fii în medie această sumă? 

În domeniul IT este un salariu minim de 1700 de Lei. Dar pentru debutul în carieră a 

unui tânăr student salariul este destul de atractiv și încurajator. Deci, momentan e ok. 

Crește în fiecare an și nu mă pot plânge în prinvința asta.  

Cum ai formula într-o frază ce s-a întâmplat acolo, în cadrul proiectului? 

A fost o experiență deosebită de unde am avut multe de învățat. 

Care consideri tu că au fost punctele slabe? Care au fost aspectele pozitive care 

ți-au rămas în minte? 

Nu găsesc nici un punct slab, iar punctele tari ar fi ca m-am adaptat la ‘’mediul’’ de firmă 

și am reușit să evoluez pe parcurs astfel încât la sfârșit să rămân ca și angajat în 

interiorul firmei. 

 

                           


