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Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” 
din Iaşi prin Facultatea de Textile – Pielărie 
şi Management Industrial a implementat, în 
parteneriat cu Institutul Naţional de 
Cercetare – Dezvoltare pentru Textile şi 
Pielărie Bucureşti, Asociaţia Absolvenţilor 
Facultăţii de Textile – Pielărie din Iaşi şi 
Institutul Naţional de Inventică Iaşi a finalizat 
proiectul “De la teorie la PRACTICĂ – 
PRACTICA”. Număr de identificare 
POSDRU 90/2.1/S/60423, proiect cofinanţat 
din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013, Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 2.1. 
 
Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea aptitudinilor practice, specifice fabricaţiei, 
producţiei şi cercetării, pentru studenţii Facultăţii de Textile – Pielărie şi Management Industrial.  
 
Obiectivele specifice ale proiectului: 1. Organizarea în condiţii corespunzătoare a practicii 
pentru şapte specializări acreditate din trei domenii ale ştiinţelor inginereşti, conform structurii 
planurilor de învăţământ ale facultăţii. 2. Îmbunătăţirea pregătirii profesionale prin dezvoltarea 
aptitudinilor practice, pe parcursul a trei stagii proiectate gradual în corelaţie cu cerinţele pieţei 
muncii, pentru un număr de 824 de studenţi (în total 1134 stagii individuale de practică). 3. 
Formarea unui număr de 46 de tutori din cadrul a 29 firme selectate ca parteneri de practică, ca 
urmare a încheierii parteneriatelor pe termen lung conform legii nr.258/2007. 4. Înfiinţarea unei 
firme simulate care să integreze activităţi de proiectare, monitorizare a fabricaţiei, comercializare şi 
conducere specifice firmelor reale partenere. Includerea practicii în firma simulată ca activitate 
didactică obligatorie în planurile de învăţământ a şase specializări acreditate.  
 
Valoarea totală a proiectului: 7.850.742 lei, din care 7.454.111 lei asistenţa financiară 
nerambursabilă.  
 
Perioada de implementare: 02.08.2010 – 01.08.2013.  
 
Rezultatele proiectului sunt: 863 studenți ai Facultăţii de Textile – Pielărie şi Management 
Industrial incluși în grupul țintă care au beneficiat de peste 1300 de stagii de pregătire practică; 74 
de persoane din industrie formați ca tutori de practică; 42 de materiale suport elaborate; peste 35 
de acorduri de parteneriat încheiate cu agenți economici de profil; peste 150 de premii acordate în 
urma concursurilor pe specializări, în valoare de 1000 de lei – premiul I, 500 de lei – premiul II și 
300 de lei – premiul III; site-ul proiectului (www.textilepraxis.ro/); portalul EMPLO 
(www.asitexlocdemunca.blogspot.ro/) – locuri de muncă pentru ingineri textiliști. 
 
Relaţii suplimentare: Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial din Iaşi, Blvd. 
Dimitrie Mangeron nr. 29, Tel.: 0232278683 – int.1128, Fax: 0232230491, E-mail: 
practica@tex.tuiasi.ro, Web: www.textilepraxis.ro/. Persoana de contact: Conf. dr. ing. Maria 
Carmen LOGHIN – manager proiect. 


