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NEWSLETTER PRACTINOV 20 September 
2019 

 

STAGII DE PRACTICĂ TRANSNAȚIONALE 
ÎN CADRUL PROIECTULUI PRACTINOV 

Universitatea „Dunărea de Jos” 

din Galați, în parteneriat cu 

Fundația SATEAN din Brăila și 

cu Asociația UTC - UMBRIA 

TRAINING CENTER din Italia, 

desfășoară stagii de practică 

transnaționale în cadrul unui 

proiect cofinanțat de Fondul 

Social European, Axa prioritară 

Educaţie şi competenţe. Proiectul 

se intitulează „Sprijinirea 

tranziției studenților din domeniul 

ingineriei către piața muncii prin 

stagii de practică inovatoare”, 

acronim PRACTINOV. 

Obiectivul general al 

proiectului este îmbunătățirea 

calității stagiilor de practică 

prin optimizarea coerenței 

între obiectivele de formare a 

stagiului și nevoile de inovare 

și dezvoltare a întreprinderilor 

în trei domenii de dezvoltare 

importante pentru economia 

regiunii de Sud-Est: 

tehnologia informației, 

domeniul energiei electrice și 

naval.  

 

Proiectul are un 
grup țintă de 250 de 
studenți din 
învățământul 
superior, licență și 
masterat, din cadrul 
Universității 

„Dunărea de Jos” din 
Galați, respectiv 
studenții Facultății 
de Automatică, 
Calculatoare, 
Inginerie Electrică și 
Electronică și 
Facultății de 
Arhitectură Navală. 

Dintre aceștia 200 de 
studenți beneficiază 

de stagii de practică 
naționale, iar 50 de 
studenți beneficiază 
de stagii de practică 
internaţională, în 
Italia. 
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În perioada 1-15 septembrie 2019 s-a desfășurat cel de-al doilea 

stagiu de practică transnațional organizat în cadrul proiectului 

PRACTINOV 

Pentru această etapă au fost selectaţi 30 de studenți ai Facultății de Arhitectură Navală și 
Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, de la studiile 
universitare de licenţă şi masterat.  

Stagiul de practică transnațională a avut loc în Italia, localitatea Ancona, unde, timp de două 
săptămâni, fiecare student a totalizat 90 de ore de pregătire practică, aferente celor trei 
domeniile de referință: tehnologia informației, energie electrică și naval. 

 

 

 
Companiile partenere unde s-au desfăşurat vizitele de lucru sunt:  
 

 Videoworks SpA – lider în Italia pe integrarea sistemelor, având peste 20 de ani de 
experiență în proiectarea, realizarea și instalarea de sisteme audio/video inovatoare, 
comunicare în rețea, automatizare locuințe și divertisment. 
 

 Ferretti Group – multinațională italiană în sectorul construcțiilor navale, specializată în 
proiectarea, producția și comercializarea iahturilor de lux. Produsele sale sunt vândute 
sub brandurile Ferretti Yachts, Custom Line, Pershing, Itama, Riva, Mochi Craft și CRN. 
 

 CPN şantiere navale – companie care operează în sectorul construcțiilor navale, 
proiectează și produce nave. Portofoliul de clienți ai CPN srl include principalii 
producători italieni din sectorul megayacht, precum Ferretti Group (Pershing, Riva, 
CRN), Şantierul Naval al Marcilor, precum și un furnizor de șantiere navale istorice 
Fincantieri și spa Rosetti Marino. 
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Totodată, firme precum Collabobeat, Studio numo, Digital health experience srl, Fuel srl, 
au conceput un program de lucru pentru studenţi, prin care aceştia să practice şi să înveţe: 

 lucrul în echipe, dar şi studiu individual,  
 analizarea şi studiul pieţei,  
 întelegerea conceptului de trading,  
 realizarea unui business plan,  
 dezvoltarea unui start-up,  
 participarea la workshop privind dezvoltarea afacerilor în China. 
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