
 
 

 

Proiect propus de Universitatea Tehnică de Construcții București pentru Gala 

Edumanager 2019 pe axa tematică :  

Derularea de proiecte finanțate prin fonduri europene 

 
Denumire proiect: 

 

“Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul stagiilor de 

practică în domeniul tehnologiilor destinate orașelor inteligente și soluțiilor de infrastructuri integrate 

din zone urbane aglomerate - CONSIMAT POCU/90/6.13/6.14/107505” 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 6 ”Educație și competențe” (proiect finanțat prin fonduri europene) 

Componenta 1 ”Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii” 

Contract de finanţare: POCU/90/6.13/6.14/107505  

 

Proiectul a fost câștigat în competiție națională de Universitatea Tehnică de Construcții 

București în parteneriat cu Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România, este 

în curs de derulare , valoarea totala a proiectului este de 1997.901,23 de lei din care finanțare 

europeană prin POCU 1.698.216,05 lei, contractor A.P.M.C.R. 

 

AUTORII*  propunerii de proiect pt gala Edumanager 2019 sunt urmatorii: 

 

UTCB 

• Prof. univ. dr. ing. Laurentiu Rece (coordonator si responsabil proiect din partea UTCB) 

• Conf. univ. dr. ing. Virgil Florescu Director Departament Tehnologie mecanica. U.T. 

• Sef lucr dr. ing. Stefan Mocanu Director Centru de Cercetare I. E. T. C. Fac. de Utilaj 

Tehnologic 

• Conf. univ. dr. ing. Amelitta Legendi Prodecan Fac. de Utilaj Tehnologic 

• Conf univ. dr. ing. Alexandru Dimache decan Fac. de Hidrotehnica 

• Sef lucr dr. Iulian Iancu Fac. de Hidrotehnica 

• Conf univ. dr. ing. Adrian Burlacu Prodecan Fac. de Cai Ferate, Drumuri si Poduri 

• Conf. univ.dr. Maria Goga Departartamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic  

• Ing. Mihaela Cӑlin – secretariat tehnic proiect UTCB 

 

APMCR 

• Manager Proiect ing. Georgescu Claudiu ( Preşedinte APMCR)  

• Economist Miu Cristina 

• Director adjunct Ec.Stelea Nina 

• Ec. Monica Ştirbei - secretariat tehnic proiect APMCR 

 



 
*NOTA : In afara de autorii menționați mai sus, care au manageriat depunerea proiectului 

pentru Gala EduManager 2019, proiectul conține o listă extinsă de autori și participanți din 

ambele instituții (în total sunt peste 25 cadre didactice implicate din partea UTCB, peste 5 cadre  

de specialitate din partea APMCR și peste 20 de firme de profil, partenere UTCB si APMCR, 

care manageriază locurile de practică pt. studenți, precum și Inspectoratele de Stat în Construcții 

din cele 12 județe, din jumătatea de sud a țării eligibile a intra in finanțarea europeana (Argeș, 

Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman, Brăila, Buzău, Constanța, Galați, 

Tulcea și Vrancea,). Nu în ultimul rând, printre participanți trebuie menționați cei 250 de 

studenți dintre cei eligibili a aparticipa în proiect care au acceptat să parcurgă etapele prevazute 

și aprobate în finanțare de Autoritatea de management și condițiile stricte de derulare a 

proiectului fără de care finanațarea europeană nu ar fi putut fi accesată şi nici derulată. 

 

 

Introducere 

 

Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România, în parteneriat cu Universitatea 

Tehnică de Construcții București, implementează, începând cu data de 15.06.2018, proiectul 

”Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul stagiilor de practică în 

domeniul tehnologiilor destinate orașelor inteligente și soluțiilor de infrastructuri integrate din zone 

urbane aglomerate - CONSIMAT”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Capital Uman 2014-2020. Bucureşti şi Ilfov nefiind eligibile pentru finanțări UE, au 

fost selectaţi sӑ participe ȋn proiect numai studenţii din provincie (au fost selecţionate aproximativ 

10 -15 judeţe din jumӑtatea de sud a ţӑrii – zona limitrofӑ capitalei).  

Proiectul vine ȋn sprijinul studenţilor, majoritatea resurselor fiind orientate cӑtre aceştia; sunt 

planificaţi pentru finalizare 250 de studenți beneficiari. Conform proiectului, fiecare student ȋn 

parte primeşte echipament complet de practicӑ, de calitate (salopete, bocanci de piele, cascӑ, 

mȃnuşi, veste, ochelari de protecţie etc.), ceea ce constituie un real ajutor pentru studenţii proveniţi 

din mediile defavortizate. 

Studenţii beneficiazӑ de decontarea cheltuielilor legate de deplasӑrile cu practica de vara (pe care 

trebuie sӑ o facӑ ȋn judeţele de domiciliu).  

Prin proiect, studenţii beneficiazӑ de 12 sedinţe (6 pe fiecare semestru, o datӑ la douӑ sӑptӑmȃni) 

denumite intreprinderi simulate, ședințe de pregӑtire antreprenorialӑ efectuată cu profesori de 

specialitate de la ASE. Prin intermediul acestor ateliere, studenţii vor cӑpӑta deprinderi teoretice şi 

practice, cunoştinţe antreprenoriale etc., prin care vor ȋnvӑţa principiile constituirii şi funcţionalitӑţii 

unei firme, condiţiile de interacţiune online a companiilor etc., lucruri deosebit de utile pentru 

viitoarea lor cariera. La absolvirea cursului, studenţii vor primi certificate de competențe 

antreprenoriale recunoscute pe piaţa muncii. 

 

Obiectivul general  

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă corelarea calificărilor și competențelor studenților din 

învățământul tehnic (regiunile Sud-Muntenia și Sud-Est) cu cerințele specifice necesare pe piața muncii 

din sectoarele construcții și materiale pentru construcții - domeniul tehnologiilor destinate orașelor 

inteligente și soluțiilor de infrastructură integrate din zone urbane aglomerate, prin metode interactive de 

învățare de tip întreprindere simulată și practică la angajatori, în vederea creșterii numărului de absolvenți 

de studii superioare care își găsesc un loc de muncă în aceste domenii cu potențial competitiv. 

 



 
Așadar, scopul proiectului este proiectarea și implementarea unor metode interactive de învățare de tip 

întreprindere simulată și a unor stagii de practică adresate studenților din facultățile tehnice, în strânsă 

colaborare cu agenții economici din regiunile vizate, interesați de valorizarea potențialului competitiv al 

firmei prin resurse umane bine calificate și instruite conform nevoilor de specializare existente. 

 

 

 

Obiectivele specifice  

 

• Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru un număr de 250 de studenți prin intermediul activității 

acestora în cadrul întreprinderilor simulate și practicii la agenți economici, potențial angajatori, ce 

activează în sectoare economice cu potențial de specializare inteligentă. 

• Inserția pe piața muncii a 110 de studenți de la ciclul licență și master de la universitatea 

parteneră, cu domiciliu în regiunile de dezvoltare Sud Muntenia și Sud-Est, aflați în ipostaza de trecere de 

la școală la viața activă, prin intermediul activității în cadrul întreprinderilor simulate și practicii la 

angajatorii din domeniul construcții / materiale pentru construcții. 

• Îmbunatățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională la nivelul partenerilor implicați 

astfel încât să se asigure o corelare a pregătirii studenților cu cerințele specifice de pe piața muncii în 

sectoarele construcții și materiale de construcții. 

• Creșterea gradului de informare privind oportunitățile proiectului de formare profesională și 

consiliere prin campanii de conștientizare organizate periodic folosind materiale promoționale. 

• Dezvoltarea parteneriatului universități-asociație de producători - mediul economic, ca mediu 

prielnic de corelare a sistemului de educație și formare profesională cu necesitățile și dinamica pieței 

muncii din sectoarele construcții / materiale pentru construcții, domeniul tehnologiilor destinate orașelor 

inteligente și soluțiilor de infrastructuri integrate din zone urbane aglomerate. 

• Implementarea unui sistem de premiere a studenților care să prevadă derularea unui stagiu de 

practică în străinătate pentru aprofundarea bunelor practici și sistemelor inovatoare legate de domeniul 

tehnologiilor destinate orașelor inteligente și soluțiilor de infrastructură integrate din zone urbane 

aglomerate. 

 

 

Grupul țintă 

Grupul țintă al proiectului este format din 250 de studenți înscriși la programele de licență sau de 

masterat din cadrul facultăților Universității Tehnice de Construcții București și care trebuie să efectueze 

activitatea de pregătire practică în concordanță cu planul de învățământ. 

 

Facultățile selectate sunt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

La cele trei facultăți ce au pornit derularea proiectului inițial in anul 2018, s-au adăugat, Facultatea  de 

Hidrotehnică din UTCB la începutul anului 2019. In plus, avându-se în vedere amploarea Proiectului 

precum si modul pozitiv în care a fost primit precum şi cererea venită din partea studenților Facultății de 

Inginerie a Instalațiilor, o facultate importantă din UTCB şi cu mulţi studenţi eligibili, s-au făcut déjà 

demersurile necesare  pentru implicarea şi a  acestei facultăţi în proiect. 

Pentru a fi eligibili, studenții interesați să participe la activitățile proiectului trebuie să aibă reședința în 

regiunile vizate de activitățile proiectului: Sud Muntenia și Sud Est.  

 

Mod de lucru 

 

Studenții vor fi informați și orientați de către personalul academic și partenerii proiectului, în cadrul unor 

sesiuni de orientare și consiliere realizate la nivelul fiecărei facultăți. Aceasta activitate este în curs de 

derulare pentru studenţii care încep acum  

Cu ocazia acestor sesiuni, se vor distribui formularele de adeziune în proiect pe care studenții le vor 

depune la secretariatul facultăților până la un anumit termen limită, comunicat în cadrul sesiunilor 

În urma selecției, grupul țintă va participa la: 

-activități/stagii de practică la agenți economici din regiunile vizate ce activează în domeniul 

construcții/instalaţii sau materiale pentru construcții 

-activitate în întreprinderi simulate cu statut de model de bune practici care pot fi utilizate în cadrul 

organizațiilor, atât la nivel regional, cât și național. 

 

Condiţii şi cerinţe de ȋndeplinire 

1. Studenţii recrutaţi pentru anul universitar 2019 – 2020, din zonele defavorizate, trebuie sӑ 

parcurgӑ programa corespunzӑtoare alocatӑ celor 12 şedinţe de INTREPRINDERI SIMULATE de-

a lungul anului universitar. O parte din acțiuni s-au desfășurat anul trecut, cu succes, atât pentru 

intreprinderile simulate cât și pentru practica desfășurată în județele de domiciliu ale studenților 

participanți, iar în proiectul prezentat pe larg în link-ul :   https://utcb.ro/proiecte-propuse-de-utcb-pentru-

gala-edumanager-2019/        sunt prezentate imagini și rezultate obținute în timpul derulării. Cele de 

mai jos se referă la acțiunile ce urmează a fi desfășurate în anul universitar curent 2019 – 2020, de 

către  grupele  de  studenți  rămase  pentru  acoperirea  numărului  de  250 de participanți ai 

grupului țintă. 

 Modul de lucru: se vor  constitui 8 grupe de studenţi (de formaţie mixtӑ, corespunzӑtor celor 5 

facultӑţi participante), dupӑ cum urmeazӑ: FCCIA, Hidrotehicӑ, CFDP, Utilaj Tehnologic, acestea 

fiind alcӑtuite ȋn principal din studenţii anilor III, cu excepţia Facultӑţii de Utilaj Tehnologic, la 

care pot participa şi studenţii anilor anul I. In plus, la aceştia se adaugӑ studenţii Facultӑţii de 

Instalaţii (cei eligibili, componenţi ai anilor I, II şi III). Condiţia de eligibilitate aplicabilӑ tuturor 

facultӑţilor este aceea ca studenţii beneficiari sӑ fie din provincie, din judeţele: Argeș, Călărași, 

Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman, Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și 

Vrancea, şi sӑ accepte necondiţionat sӑ parcurgӑ modulul de Intreprinderi Simulate care se 

desfӑşoarӑ in UTCB; dar, ȋn plus, şi efectuarea restului zilelor din practica de varӑ, ȋn judeţele de 

domiciliu, la firme de specialitate identificate cu ajutorul APMCR şi Inspectoratului de Stat ȋn 

Construcţii, unde contactele şi acceptul sunt deja rezolvate. 

Cursurile de Intreprinderi simulate se pot planifica separat în doua serii de studiu, astfel: cele din 

seria A vor desfӑşura şedinţe ȋn sӑptӑmȃnile impare, ȋncepand cu luna noiembrie 2019 (dupa ce se 

https://utcb.ro/proiecte-propuse-de-utcb-pentru-gala-edumanager-2019/
https://utcb.ro/proiecte-propuse-de-utcb-pentru-gala-edumanager-2019/


 
demareazӑ şi se ȋncheie procesul de recrutare), iar seria B ȋn sӑptӑmȃnile pare ale celor douӑ 

semestre. Cursurile se vor desfӑşura pe durata ȋntregului an universitar, cȃte şase şedinţe ȋn fiecare 

semestru, astfel ȋncȃt studenţii sӑ nu fie prea ȋncӑrcaţi. Aceste cursuri se vor desfӑşura, ca şi pȃnӑ 

acum, ȋn sala CFDP echipatӑ corespunzӑtor acestor acivitӑţi . 

Cele 12 zile de astfel de cursuri practice (au şi o importantӑ componentӑ practicӑ de lucru online de 

interacţionare inter-companii). 

2. Efortul logistic pentru organizarea practicii acestor intreprinderi simulate va fi fӑcut de echipa de 

management a UTCB, echipa de management a APMCR, profesorii de la ASE care vor fi plӑtiţi 

prin proiect şi, punctual, mӑcar la ȋnceput, cu ajutorul tutorilor şi mentorilor, pȃna la  formarea 

grupele şi definitivarea sarcinilor. 

3. Desfӑşurarea practicii de vara propriu-zise. Restul zilelor de activitate, care nu sunt acoperite de 

ȋntreprinderile simulate, vor fi acoperite de studenţi prin practica de vara ȋn provincie, ȋn localitatea 

de domiciliu sau ȋntr-o firmӑ din judetul respectiv, cȃt mai apropiatӑ, in extremis (cum s-a procedat 

şi pȃnӑ acum) la Inspectoratul de Stat ȋn Construcţii (din judeţul respectiv), iar APMCR va face 

demersurile pentru acest lucru, va face deconturile pentru deplasare, atȃt pentru studenţi, cȃt şi 

pentru mentorii sau tutorii de practicӑ, care vor face vizite la locurile de practicӑ respective (s-a 

procedat analog şi pȃnӑ acum şi s-a derulat ȋntreaga acivitate ȋn condiţii bune, fӑrӑ inconveniente).  

Firmele desemnate ȋn vederea desfӑşurării activitӑtilor, precum şi convenţiile de practicӑ care se vor 

ȋncheia, se vor asigura de comun acord, de UTCB și APMCR, dar ţinȃnd seama de  propunerile 

venite din partea facultӑţilor, cu respectarea cerinţei specifice din proiect ca practica sӑ se desfӑşore 

ȋn judeţele defavorizate respective.  

Posturile de tutori vacante vor fi transferate cӑtre instituţiile gazdӑ unde se desfӑşoarӑ practica, 

astfel ȋncȃt acestea sӑ fie interesate sӑ acorde cele mai bune condiţii (şi cei care au desfӑşuat 

practica pȃnӑ acum ȋn cadrul acestui proiect au beneficiatat de transport asigurat de cӑtre firme, la 

şantierele respective, odatӑ cu angajaţii proprii, grija din partea firmelor, ȋndrumare, etc.; deci existӑ 

un antecedent şi o practicӑ deja creatӑ, bine pusӑ la punct şi funcţionalӑ). 

La colocviul de practicӑ se va lua ȋn considerare catalogul de la intreprinderile simulate şi restul de 

zile efectuate la intreprinderile din judeţele de domiciliu, coordonate de mentorii sau tutorii din 

partea facultӑţilor respective. 

 

Stagiu de pregătire in UE 
 

Opt dintre cei mai buni studenți vor participa la un stagiu adițional desfășurat într-o țară membră a 

UE în care s-au înregistrat rezultate deosebite în domeniul tehnologiilor destinate orașelor inteligente și 

solutiilor de infrastructuri integrate din zone urbane aglomerate. 
 

 

Premii pentru cei mai buni! 

În urma evaluării activităților desfășurate în cadrul proiectului de către membrii grupului țintă, se vor 

selecta cei mai buni participanți la activități în vederea premierii, conform Metodologiei de acordare a 

premiilor.  

 

Premiul I 3000 lei 2  premii 

 

Premiul II 2000 lei 5  premii 

 

Premiul III 1500 lei 10 premii 

 

Premiul IV 1000 lei 10 premii 

 



 
 

Dintre rezultatele anticipate: 

 

• 250  studenți ce vor beneficia de servicii de consiliere și orientare profesională 

• 250 studenți selectați pentru participare la activitățile întreprinderilor simulate și la stagiile de 

practică la angajator 

• 180 studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant 

• 110 studenți își vor găsi un loc de muncă ca urmare a îmbunătățirii competențelor practice în 

urma efectuării stagiului la angajator. 

 

 

ECHIPELE 

 

ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE MATERIALE DE CONSTRUCȚII DIN ROMÂNIA este 

o asociaţie profesională constituită în 1997, ce reprezintă interesele comune ale membrilor săi, principalii 

producători de materiale pentru construcţii, în faţa autorităţilor publice, în raporturile cu instituţiile 

publice şi profesionale din ţară şi din străinătate. La nivelul anului 2017 cifra de afaceri a membrilor 

APMCR a fost de 500 milioane euro, ceea ce constituie un indicator relevant despre forţa organizaţiei. De 

asemenea, APMCR se caracterizează printr-o bogată experiență in domeniul implementării proiectelor ce 

au fost destinate sectorului de construcții/ materiale pentru construcții. 

 

Mai multe detalii despre activităţile APMCR se gӑsesc pe site-ul www.apmcr.org  

 

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI este o universitate care are ca 

misiune fundamentală transmiterea de cunoștințe către studenți și cursanți, prin programe universitare și 

postuniversitare de formare inițială și continuă, precum și prin cercetare științifică, dezvoltare, inovare și 

transfer tehnologic. Principalele obiective ale UTCB în vederea îndeplinirii misiunii asumate sunt 

formarea de specialiști cu pregătire superioară în domeniile și specializările din structura universității, 

prin transmiterea către studenți a unui sistem coerent de cunoștințe științifice, tehnico-inginerești, 

economice și umanistice, precum și dobândirea de către aceștia a competențelor profesionale și 

transversale, concordante cu cerințele actuale și de perspectivă ale vieții economice, sociale și științifice.  

 

Mai multe detalii despre activităţile UTCB se gӑsesc pe site-ul www.utcb..ro  

 

Beneficiar: Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România 

 

Partener:  Universitatea Tehnică de Construcții București 

 

 

 

http://www.apmcr.org/
http://www.utcb..ro/


 

ELEMENTE REZUMATIVE 
PRIVIND ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI CONSIMAT-AVANTAJELE 

PARTICIPĂRII 
 

Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România, în parteneriat 

cu Universitatea Tehnică de Construcții București, implementează, începând cu 

data de 15.06.2018, proiectul ”Facilitarea tranziției studenților de la școală la 

viața activă prin intermediul stagiilor de practică în domeniul tehnologiilor 

destinate orașelor inteligente și soluțiilor de infrastructuri integrate din zone 

urbane aglomerate-CONSIMAT”, proiect cofinanţat din Fondul Social European 

prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, contract 

POCU/90/6.13/6.14/107505. 

În cadrul proiectului, 250 de studenți înscriși la programele de licență sau de 

masterat din cadrul facultăților UTCB pot participa la activități de tip 

întreprindere simulate și stagii de practică la agenți economici. 

Întreprinderea simulată este o metodă interactivă de învățare care vizează dezvoltarea spiritului antreprenorial. Scopul 

acestei metode didactice este dezvoltarea competențelor de afaceri ale studenților, prin simularea proceselor și a 

activităților care au loc într-o firma reală din domeniul construcțiilor/materialelor pentru construcții și relațiile acesteia cu 

alte firme și instituții.  

Prin participarea studenților la stagiile de practică organizate la diverși agenți economici din domeniul construcțiilor se 

dorește consolidarea cunoştinţelor teoretice și formarea abilităţilor practice ale 

studenților. Activitatea de instruire practică  din anul respectiv de studiu se va 

desfășura  în localitățile de domiciliu ale celor înscriși în proiect sau pe raza 

județului unde domiciliază/ județe învecinate. Se va deconta transportul. Ca 

urmare a finalizării stagiului de practică, studenții vor primi ADEVERINȚĂ 

DE PRACTICĂ, eliberată de compania la care au efectuat stagiul de pregătire, 

pentru a se echivala practica prevăzută în planul de învățământ. 

În vederea desfășurării activităților practice în cadrul proiectului, fiecare 

cursant va primi un set complet și adecvat de instrumente de lucru, constând în: 

îmbrăcăminte de protecţie şi de securitate în muncă, de calitate, salopetă, 

tricou, încălţăminte de protecţie -bocanci de protecție din piele, ochelari 

protecţie, cască protecţie, mănuşi de lucru, vestă reflectorizantă etc. 
 

ALTE AVANTAJE ALE ÎNSCRIERII LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI: 

✓ OPORTUNITĂȚI DE PRACTICĂ INTERNAȚIONALĂ! - La finalizarea stagiilor de practică, în baza 

rezultatelor obținute, opt studenți (în medie câte un student fruntaș în proiect, din fiecare grupă) vor participa 

la un stagiu adițional desfășurat într-o țară membră a UE în care s-au înregistrat rezultate deosebite în 

domeniul construcțiilor. 

✓ PREMII ÎN BANI!  - Pentru cei mai buni dintre participanții la acest proiect (în medie primii 3...4 studenți 

din fiecare grupă),  se vor acorda 27 de premii  individuale cu valori cuprinse între 1000 și 3000  de lei 

(jurizarea se va face și cu ajutorul studenților participanți). 

✓ CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ utilă pentru dezvoltarea viitoare în carieră în funcție de 

aptitudinile fiecăruia! 

✓ POSIBILITĂȚI DE ANGAJARE în cadrul firmelor partenere unde se efectuează stagiul de practică sau 

asistență și consiliere în vederea angajării în cadrul altor firme din sectorul construcțiilor/materialelor pentru 

construcții! 

✓ RECUNOAȘTEREA COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE DOBÂNDITE ÎN CADRUL 

ACTIVITĂȚILOR ÎNTREPRINDERILOR SIMULATE prin eliberarea unor certificate de competențe 

antreprenoriale, utile și recunoscute în câmpul muncii!  

*  *  *   
https://utcb.ro/proiecte-propuse-de-utcb-pentru-gala-edumanager-2019/ 
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