
Informații practică 2021-2022 

 

Pentru studenții de anul II și III care au optat să efectueze stagiul de practică prin 

facultate: 

Conform planului de învățământ practica tehnologică începe pe data de 27.06.2022 

și timp de 3 săptămânii, până pe data de 15.07.2022, studenții vor efectua stagiul de 

practica în cadrul firmelor cu care facultatea are încheiate acorduri de practică 

pentru acest an. 

Repartizarea studenților la firmele partenere de practică s-a efectuat pe baza 

opțiunilor exprimate și a specializărilor, după cum urmează:   

Repartizarea pe firme  

 

Pentru studenții de anul II și III care au optat să efectueze stagiul de practică individual: 

Studenții care au optat sa facă practica individual vor susține colocviul de practică 

în septembrie 01.09-14.09.2021 și vor prezenta: 

 - Convenția de practica individuală (model) care trebuie sa fie înregistrată (prima 

pagina în dreapta sus), semnata si stampilata de la firma de practică. Aceasta 

convenție se va redacta în 3 exemplare, un exemplar pentru student, un exemplar 

pentru firma de practica și un exemplar să fie predat la facultate, consilierului de 

grupă/practica; 

 - Caiet de practică (model) care trebuie completat cu activitățile desfășurate în 

stagiul de practică;  



 - Adeverință de practică (model) prin care firma va confirma efectuarea stagiului 

de practică de către student -15 zile/8 ore pe zi, în total 120 ore/stagiu. 

Studii universitare de licentă - aniul II 
 

grupa 6201 - EL Șef lucr.dr.ing. Dragoș Astanei dastanei@tuiasi.ro  

grupa 6202 - EL Șef.lucr.dr.ing. Danut Irimia danut.irimia@tuiasi.ro 

grupa 6203 - EL Șef lucr.dr.ing. Ursan George agursan@tuiasi.ro 

grupa 6204 - EL Prof. dr.ing. Marius Olariu  molariu@tuiasi.ro 

grupa 6205 - EL Conf.dr.ing. Sebastian Aradoaei arsete@tuiasi.ro  

grupa 6206 - EL Șef lucr.dr.ing. Marius Păuleţ mpaulet@tuiasi.ro 

grupa 6207 - EL Șef lucr.dr.ing. Alina Baciu alina.baciu@tuiasi.ro 

grupa 6208 - EN Șef.lucr.dr.ing. Dragoş Machidon  machidon.dragos@tuiasi.ro 

grupa 6209 - EN Șef.lucr.dr.ing. Florina Scarlatache flr_rotaru@yahoo.com 

grupa 6210 - EN Prof.dr.ing. Marinel Temneanu mtemnean@tuiasi.ro  

grupa 6211 IM Prof. dr.ing. Donciu Codrin  cdonciu@tuiasi.ro  

      

 

Studii universitare de licentă- anul III  

 grupa 6301 - EPAE Conf.dr.ing. Mihai Albu  albu@tuiasi.ro 

grupa 6302 - EPAE Conf.dr.ing. Mihai Albu  albu@tuiasi.ro 

grupa 6303 - IAIE Conf.dr.ing. Marius Branzila  branzila@tuiasi.ro 

grupa 6304 - IAIE Asist.dr.ing. Ionel Pavel ionelpavel7@tuiasi.ro 

grupa 6305 - IAD Prof.dr.ing. Cristian Zet  czet@tuiasi.ro 

grupa 6306 - IAD Asist.dr.ing. Ana Maria Hariton anamaria.hariton@tuiasi.ro 

grupa 6307 - SE Șef.lucr.dr.ing. Bogdan Virlan bogdan.virlan@tuiasi.ro 

grupa 6308 - SE Șef lucr.dr.ing. Nacu Ionut ionut.nacu@tuiasi.ro 

grupa 6309 - ISE Șef.lucr.dr.ing. Mihai Andruşcă mandrusca@tuiasi.ro  

grupa 6310 - ISE Conf.dr.ing.Bogdan Neagu bogdan.neagu@tuiasi.ro  

grupa 6311 - ME Șef.lucr.dr.ing.Răzvan Beniugă rbeniuga@tuiasi.ro  

grupa 6312 - IE Prof.dr.ing. Dorin Lucache  dorin.lucache@tuiasi.ro  
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