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TEMATICĂ PRACTICĂ 

pentru întocmirea Raportului de Practică 

 

 

Anul III – IM – Specializarea inginerie economică industrială 

Semestrul: 5 și 6 

 

I. MISIUNEA 

 

Realizarea unui Stagiu de Practică Tehnologică într-o firmă de specialitate (în concordanţă cu 

specializarea urmată) şi formarea unei imagini cât mai coerente asupra acesteia, în vederea 

dobândirii de cunoştinţe şi competenţe profesionale. 

 

II. OBIECTIVELE URMĂRITE ŞI TEMATICA 

 

Realizarea unui Stagiu de Practica Tehnologică într-o firmă de specialitate (200 de ore): 

 

Pe baza acestei tematici STUDENTUL are OBLIGAŢIA SĂ INTOCMEASCĂ UN RAPORT DE 

PRACTICĂ.  

 

Raportul de practică poate conţine şi fotografii reprezentative, dar OBLIGATORIU să conţină cel 

puţin o schemă desenată pentru explicarea unui proces sau funcţionării unui utilaj/echipament de 

lucru. 

 

Raportul de practică trebuie vizat de tutorele din firmă şi să conţină datele de contact ale 

tutorelui, pentru a se putea realiza verificări. 

 

TEMATICA PENTRU ÎNTREPRINDERI CU PROFIL MECANIC 

 

- Descriere obiectului de activitate al firmei; 

- Istoricul şi date relevante despre întreprindere; 

- Organigrama întreprinderii; 

- Precizarea postului şi a departamentului în care aţi lucrat; 

- Descrierea atribuţiilor primite la locul de muncă; 

- Descrierea activităţilor zilnice la locul de muncă – în detaliu; 

- Descrierea fluxului tehnologic pentru un produs (amplasarea utilajelor şi ordinea operaţiilor) 

al firmei;  

- Materii prime utilizate (funcţie de locul de muncă); 

- Descrierea unor tehnologii de fabricaţie şi control (funcţie de locul de muncă); 

- Descrierea unui utilaj /echipament - schematizarea prin schiţe a utilajului şi modului de 

funcţionare (schiţele pot fi desenate de mână); 

- Prezentarea unui produs, sau gamă de produse pe care firma îl vinde pe piaţă; 

- Care sunt principalii concurenţi ai întreprinderii; 

- Care sunt principalii beneficiari. 

- Descrierea fluxului de aprovizionare (funcţie de locul de muncă); 

- Elemente de cost, calculaţia costurilor la locul de muncă. 

- Propuneri pentru îmbunătăţirea unui proces, a unei activităţi (funcţie de locul de muncă). 
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IMPORTANT ! 

 

Studenţii au obligaţia să întocmească acest Raport de practică individual. Pe lângă Raportul de 

Practică trebuie să aducă şi o adeverinţă doveditoare (conform modelului primit) din partea firmei 

unde a desfăşurat stagiul de practică, din care să rezulte perioada în care a desfăşurat stagiul de 

practică şi nota primită din partea tutorelui din firmă (de la 1 la 10). 

 

 

NU SE ADMITE, SUSŢINEREA COLOCVIULUI DE PRACTICĂ FĂRĂ RAPORT VIZAT DE 

TUTORE ŞI FĂRĂ O ADEVERINŢĂ EMISĂ DE PARTENERUL DE PRACTICĂ (firmă). 

 

 

 

 

 

PRODECAN,                RESPONSABIL PRACTICĂ, 

Ş.l.Dr.ing.  Ilie TĂUCEAN    Ș.l.Dr.ing. Mircea NEGRUŢ 

 


