
Stagii de practică la agenții economici parteneri în proiectul 

Titlul proiectului: “Creșterea competențelor prin stagii de practica inovative” 

POCU/711/6/14/135004, domeniul: industrie alimentară  

elevii clasei a XII-a A, calificarea: Tehnician în industria alimentară 

clasa a XII-a B, calificarea: Tehnician analize produse alimentare 

 
 Pentru efectuarea stagiilor de practică a elevilor, școala a inițiat și consolidat parteneriate cu 

angajatori de profil din Regiunea ITI Delta Dunării: SC CRĂCIUN MINION SRL, SC 

MAXIMAPAN SRL și SC FRAHER DISTRIBUTION SRL.  

 La SC Fraher Distribution SRL elevii au avut oportunitatea de a de a analiza și interpreta 

rezultatele pentru produsele fabricate în secția de prelucrare carne, de a identifica materiile prime si 

auxiliare necesare în procesul tehnologic, dar și utilaje și instalații tehnologice specifice pentru 

industria cărnii.  

 

 
 

 
 

 



 

 La SC Crăciun Minion SRL și SC Maximapan SRL elevii coordonați de tutori au realizat 

produse de patiserie la nivelul de calitate corespunzător, au identificat pe flux produse neconforme 

și au inițiat măsuri de îmbunătățire a calității produselor realizate.  

 

 

 
 Activităţile practice care s-au derulat în timpul stagiilor au fost experiențe venite la 

momentul potrivit, ajutând elevii să-și dezvolte și să-și exerseze deprinderile bazate pe cunoștințele 

acumulate la orele de teorie. În ceea ce privește colaborarea, atât cu coordonatorii de practică cât și 

cu tutorii de practică de la agenții parteneri, aceasta s-a bazat pe o comunicare permanentă, bazată 

pe relitatea mediului economic. 

 

 Stagiile de practică organizate în cadrul proiectului i-au ajutat pe elevi să iasă din zona de 

confort. Lucrul alături de angajați a fost dinamic, cu activități diversificate, care au reuşit să îi facă 

să iasă din rutină. 

  
 Aceasta exerienţă de lucru a fost una însemnată pentru toți elevii, deoarece au avut multe de 

învăţat de la oamenii pe care i-au întâlnit. Au rămas cu impresii bune atât despre agenții economici 

parteneri, cât și despre școală. Tuturor le-au plăcut activitaţile pe care le-au desfăşurat în cele trei 



săptămâni de practică. Sperăm ca stagiile următoare să fie la fel de antrenante ca cele de anul 

acesta.  

 

 O altă experiență inedită a fost participarea la Școala de vară de la Universitatea ”Dunărea 

de Jos” din Galați.   

 În a treia săptămână elevii au participat în cadrul Școlii de Vară la activitățile organizate de 

profesori și studenți de la Facultatea de Știință și Ingineria Alimentelor, Universitatea ”Dunărea de 

Jos” din Galați, unde elevii au dat dovadă de o bună pregătire în domeniu, ocazie cu care, 

profesorilor de specialitate din cadrul liceului nostru le- au fost transmise felicitări pentru nivelul 

înalt de pregătire a liceenilor nostri.  

 
 

Aici au fost derulate activități de planificare în carieră, workshop-uri, vizite în cadrul 

fabricilor pilot de lapte, bere, carne, dar si a Acvaculturii dezvoltate de specialiștii gălățeni. Elevii 

au fost antrenați în concursuri interactive pe teme de interes, și au fost identificate avantajele 

continuarii studiilor în cadrul instituțiilor de invățământ superior. 

De asemenea elevii participanși au vizitat la Grădina Botanică din Galați unde este deschis 

și un acvariu. cu specii authtone de pești, dar şi specii aduse din alte ape marine şi oceanice.  

Liceenii au fost cazați în cadrul Campusului Studențesc, având astfel ocazia să facă 

cunoștință, chiar si pentru o zi, cu o parte din ceea ce înseamnă,  viața de student. 

 Vizita efectuată în cadrul proiectului a fost o experiență frumoasă pentru elevi și profesori. 

S-a lucrat într-o atmosferă prietenoasă, alături de oameni bine pregătiți. Șoala de vară reprezintă o 

foarte bună idee, deoarece tipul de activități pe care le-a desfășurat au fost adaptate la nivelul 

competenţelor profesionale ale elevilor în domeniul industriei alimentare. 

 

Coordonator,  

Prof. Filipescu Irina  – director Liceul Tehnologic ”Brad Segal” Tulcea  

 


