
Stagii de practică la agenții economici parteneri în proiectul 

”Stagii de practica inovative pentru o dezvoltare durabilă”, POCU/711/6/14/ 135005, 

elevii clasei a XII-a C, calificarea: Tehnician ecolog și protecția calității mediului, 2021 

 
 Activitățile practice din acest proiect au 

debutat cu  consilierea şi orientarea 

profesională a primilor elevi din grupul țintă 

sub îndrumarea directă a unor psihologi şi 

consilieri profesionali de mare valoare. 

 Pentru stagiilor de practică a elevilor, 

școala a inițiat și consolidat parteneriate cu 

angajatori de profil din Regiunea ITI Delta 

Dunării: SC AQUASERV SA și SC JT GRUP 

SRL.  

 S.C. AQUASERV S.A.  are ca obiectiv 

principal furnizarea unei ape de calitate către 

populație, începând cu procesul de tratare și 

până la robinetele consumatorilor prin 

monitorizarea automată în timpul procesului de 

tratare, verificarea în laborator prin analize de 

calitate și monitorizarea rețelei de distribuție. 

 Laboratorul Apa potabilă efectuează 

analize fizico-chimice si microbiologice pentru 

apa potabila (ape de profunzime si ape de 

suprafață) distribuită în rețeaua de distribuție a S.C. AQUASERV S.A. 

 Pe parcursul zilelor de practică elevii au fost instruiți în domeniul sănătății și securității în 

muncă, s-au documentat și informat în privința procesului tehnologic de tratare a apei.  

 

La Uzina - Stația de tratare a apelor elevii au avut oportunitatea de a observa modul de 

funcționare pentru fiecare etapă de tratare a apei și  de a identifica operațiile specifice laboratorului 

de analize fizico-chimice și microbiologice pentru apa naturală și apa potabilă. 

 



 
 

  

  

 

 

 



 
 

 
  

 

 
 

 

 



Deosebit de interesantă a fost vizita la Stația de epurare a apelor uzate unde au fost identificate 

instalațiile de epurare a apelor uzate și modul acestora de funcționare.  

 

 

 
  Stagiile de practică efectuate la S.C. J.T. GRUP S.R.L. au  oferit informații despre 

posibilitățile de îndepărtare ecologică a deşeurilor colectate selectiv din plan local, respectând 

următoarele componente ale sistemului: colectare,sortare, depozitare, reciclare si valorificare.   

 



 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 Încă de la intrare în stația de tratare au fost observate modalitățile de colectare și reciclare a 

deșeurilor.  



 
 

 

  
 

  



 Elevii, sub îndrumarea tutorilor de practică, au identificat instalațiile și modalitățile de 

funcționare a utilajelor din procesul tehnologic – concasorul pentru mărunțirea sticlei, stația de 

sortare a deșeurilor menajere și a celor din polietilenă, polipropilenă, PET, PVC, HDPE, 

compactorul pentru materiale celulozice. 

 

 

 
 

 

 
   

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

de Jos” din Galați.   

 



 
 In cadrul acestei Școli, au fost 

identificate produse si procese inovative în 

domenii directe, conexe si complementare 

cu domeniul de specializare al elevilor, 

respectiv Protecția mediului.  

Toate activităţile din program au 

fost conduse de specialişti care au oferit 

informații despre organizarea 

învăţământului, dotări şi perspective la 

Universiatea Dunărea de Jos.  

Gazdele au împărtășit elevilor din secretele 

și magia alimentelor, nutriției, alimentației, 

tehnologiilor, pisciculturii și acvaculturii. 

 S-au vizitat secţiile de piscicultură şi 

acvacultură şi au fost oferite informaţii interesante 

din aceste domenii de cercetare. Elevii au fost 

antrenați în concursuri interactive pe teme de 

interes, și au fost identificate avantajele continuarii 

studiilor în cadrul instituțiilor de invățământ 

superior. 

Celelalte activităţi au fost special gândite pentru profilul Protecţia mediului şi s-au 

desfăşurat sub formă de dezbatere, concursuri, vizită la gradina botanică din Complexul Muzeal de 

Ştiinţele Naturii "Răsvan Angheluţă" Galaţi, unde însoţiţi de specialişti, au fost vizitate sectoarele 

cu specii de plante caracteristice şi au participat activ la lucrări de repicare pentru speciile supuse 

regimului de aclimatizare. 

În incinta grădinii botanice este un acvariu cu specii authtone de pești, dar şi specii aduse 

din alte ape marine şi oceanice, astfel că vizita s-a încheiat cu un plus de informaţii privind ecologia 

speciilor piscicole.  



 

La Grădina publică din oraș au fost 

identificate câteva specii arboricole comune, dar 

şi specii orcrotite.  

 
 

 
 În concluzie, se poate afirma că desfășurarea efectivă a practicii la locul de munca a permis 

elevilor acomodarea cu activitatea economică și realitatea de zi cu zi. 

Câteva impresii ale elevilor culese la finalul activităților:  

”Am învățat: cum se determină indicatorii fizico-chimici și biologici ai apelor naturale, potabile și uzate” 

”Am văzut cum se manevrează corect instrumentele de lucru respectând regulile”.  



   
Proiectul continuă! 

 

Coordonator,  

Prof. Moldoveanu Aida-Corina – director adjunct Liceul Tehnologic ”Brad Segal” Tulcea  

 


