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OPINIA NAÞIONALÃ

STUDENÞI PRACTICIENI 
STUDENÞI ACTIVI ªI INTEGRAÞI
În anul I, prin implementarea
proiectului, s-a urmãrit întãrirea
capacitãþii de derulare a stagiilor de
practicã pentru studenþii instituþiilor
partenere în cadrul proiectului în
urmãtoarele specializãri de licenþã:
Finanþe ºi Bãnci, Geografia
Turismului, Drept, Administraþie
Publicã, Marketing, Afaceri
Internaþionale, Jurnalism, Comunicare
ºi Relaþii Publice, Management,
Contabilitate ºi Informaticã de
Gestiune, ªtiinþe militare (Masterat:
conducere interarme forþe aeriene,
conducere interarme  forþe terestre,
conducere interarme  forþe navale,
securitate ºi apãrare, securitate
naþionalã ºi comunicare publicã,
management logistic ºi management
economico-financiar).
Pe parcursul primului an de
activitate  a fost stabilitã Echipa de
Management ºi Echipa de
Implementare propriu-zisã a
proiectului, prin Decizie a rectorului
Universitãþii Spiru Haret  au fost
identificate locaþiile care sã fie
folosite pentru desfãºurarea
activitãþilor proiectului, au fost
stabilite bibliotecile ºi sãlile de
lecturã puse la dispoziþie studenþilor/
masteranzilor înscriºi pentru
efectuarea stagiilor de practicã în
cadrul proiectului  au fost deschise
conturile pentru proiect, s-au
întocmit fiºele de post, s-au semnat
actele adiþionale ºi contractele de
muncã cu membrii echipei de
implementare a proiectului ºi s-au

stabilit grupurile de lucru  a fost
definitã strategia de lucru în cadrul
proiectului prin elaborarea
Procedurii de management ºi
implementare  au fost elaborate
procedurile specifice pentru principalele activitãþi ale proiectului
(financiar-contabile, juridice,
achiziþii publice, monitorizare a
stadiului de implementare a
proiectului, de evidenþã ºi de înregistrare a documentelor proiectului,
de evaluarea a performanþelor
membrilor echipei de implementare,
de evaluare a evoluþiei ºi progresului
activitãþilor proiectului, de evaluare
periodicã a nivelului de realizare a
indicatorilor proiectului, de
organizare a întâlnirilor cu studenþii/
masteranzii din cadrul grupului þintã,
de organizare a Conferinþei naþionale
de lansare a proiectului, º.a. a fost
creatã pagina de Internet ºi un forum
de discuþii pentru proiect. Vizibilitatea ºi informarea proiectului au fost
realizate prin mai multe mijloace:
instructaje, întâlniri de lucru,
seminarii, comunicate de presã, o
conferinþã naþionalã, diverse materiale de promovare  în vederea
desfãºurãrii stagiilor de practicã au
fost elaborate trei chestionare pentru
analizarea nevoilor studenþilor,
tutorilor ºi cadrelor didactice
coordonatoare, completate de un
numãr reprezentativ de persoane, din
fiecare grup, participante la stagiile
anterioare de practicã. Aceste
chestionare au fost implementate ºi

au fost elaborate rapoarte de analizã a
nevoilor de practicã  au fost elaborate
documente suport pentru organizarea
stagiilor de practicã (formular de
scrisoare de primire în practicã, de
convenþie-cadru, fiºe de înscriere la
stagiul de practicã, contract de practicã,
manuale model de practicã, caiete
model de practicã, certificat de
participare la practicã º.a.)  a fost
creatã ºi activatã baza informaticã de
suport pentru crearea bazei de date cu
parteneri, studenþi, tutori. Au fost
indentificaþi partenerii de practicã ºi sau încheiat convenþii-cadru cu unii
dintre aceºtia  a fost elaboratã ºi
popularizatã, pe website-ul proiectului
ºi cu prilejul întâlnirilor organizate
cu studenþii/masteranzii înscriºi la
practicã în cadrul proiectului, o
procedurã de metodo-logie de
concurs pentru identificarea unor idei
de îmbunãtãþire a activitãþii
organizatorului de practicã  studenþii
înscriºi la practicã în cadrul
proiectului au fost alocaþi pe
specializãri ºi repartizaþi pe organizaþii partenere de practicã, pe tutori
ºi cadre didactice coordonatoare  pe
pagina web a proiectului a fost
postatã o broºurã privind legislaþia
ºi protecþia muncii  au fost predate,
studenþilor, Caiete de practicã ºi
formulare de evaluare post-stagiu,
iar, profesorilor ºi tutorilor, Manuale
de practicã în format electronic  au
fost instruiþi tutorii în cadrul a douã
seminarii, desfãºurate în luna
noiembrie 2010  au fost organizate,

din punct de vedere logistic, stagiile
de practicã, care au început sã se
desfãºoare începând cu luna
decembrie 2010, la specializãrile
Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii
Publice, au continuat în luna ianuarie
2011, cu specializãrile UNAP, iar, în
luna martie 2011, cu celelalte
specializãri din USH, încheindu-se
în luna aprilie 2011  dupã încheierea
stagiilor de practicã a fost realizatã
evaluarea studenþilor de cãtre tutori
ºi notarea lor de cãtre cadrele
didactice coordonatoare ale stagiilor

de practicã. Evaluarea studenþilor
s-a efectuat conform unei Proceduri
de organizare ºi desfãºurare a
Colocviilor de practicã  studenþii
participanþi la stagiile de practicã au
rãspuns unor chestionare post-stagiu,
aºa cum au rãspuns unor chestionare
specifice ºi tutorii ºi cadrele didactice
coordonatoare  s-au acordat
Certificate de participare studenþilor
care au absolvit stagiul de practicã 
au fost propuse pentru a fi acordate
2.105 de subvenþii, a 430 lei fiecare
(brut), studenþilor participanþi la
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stagiile de practicã, pe specializãri,
selectaþi în ordinea descrescãtoare a
mediilor  au fost organizate opt
seminarii de feedback ºi lecþii de
învãþate, pe domenii, la care au
participat peste 450 de studenþi, cadre
didactice, tutori. Seminariile au fost
organizate la Universitatea Spiru
Haret - în Bucureºti, Braºov,
RâmnicuVâlcea, Craiova ºi Constanþa
- ºi la partenerul din cadrul
proiectului, Universitatea Naþionalã
de Apãrare Carol I  a fost organizat
un Concurs de eseuri pentru
identificarea celor mai bune idei de
îmbunãtãþire a activitãþii organizatorului de practicã, pe baza unei
metodologii de concurs; au fost
constituite patru comisii de evaluare
a eseurilor (fiecare din câte trei
membri  coordonatori ºi asistenþi ai
coordonatorilor de specialitate), care
au analizat ºi evaluat un numãr de
168 de eseuri elaborate de studenþii/
masteranzii participanþi la stagiile de
practicã; au fost acordate 82 de
premii (32 de premii I ºi 50 de
premii II)  au fost elaborate
Rapoarte de revizuire a strategiilor
de practicã pe specializãri,
pe baza analizei rapoartelor de
concluzii ale desfãºurãrii stagiilor
de practicã, a chestionarelor ºi
formularelor de evaluare post-stagiu
a studenþilor/masteranzilor care
au efectuat stagiile de practicã în
cadrul proiectului.

DIN RELAÞIILE MILITARE ROMÂNO-IUGOSLAVE (1980-1985)

(Urmare din pag.1)
În timpul convorbirilor a avut loc un
larg schimb de pãreri privind promovarea,
în continuare, a colaborãrii dintre armatele
celor douã þãri ale noastre. S-a abordat pe
larg cooperarea româno-iugoslavã în
domeniul producþiei de apãrare. La aceste
convorbiri au participat ºi ºeful Statului
Major General, amiralul Branko Mamula,
ºi alþi colaboratori ai generalului Nikola
Liubicici. Delegaþia Armatei noastre a
vizitat unitãþi militare, întreprinderi
industriale producãtoare de armament ºi
tehnicã de luptã, unele obiective turistice,
între care ºi Centrul memorial Josip Broz
Tito ºi a depus o coroanã de flori la
mormântul lui Tito. În calitate de ºef al
delegaþiei am semnat în cartea memorialã
a vizitatorilor Centrului memorial J. B.
Tito La încheierea vizitei, delegaþia
Armatei române a fost primitã de
preºedintele Prezidiului Iugoslaviei,
Serghei Kreigher, la aceastã activitate fiind
prezent ºi ambasadorul României la
Belgrad, Nicolae Mihai. Referindu-se la
convorbirile din timpul acestei primiri,
Agenþia de presã TANJUG consemna:
S-a exprimat satisfacþia ambelor pãrþi
pentru întãrirea permanentã a relaþiilor
prieteneºti dintre cele douã þãri vecine,
pentru colaborarea cu succes în domeniile
economic, tehnico-ºtiinþific, economicomilitar ºi în alte domenii. S-a apreciat cã
existã posibilitãþi pentru promovarea unui
grad înalt de colaborare bilateralã, în
care sã se aplice tot mai mult forme
moderne, îndeosebi diferite forme de
cooperare industrialã. Pe timpul acestei
întâlniri - se arãta în continuare - s-a fãcut
un schimb de pãreri privind înrãutãþirea
situaþiei internaþionale, precum ºi despre
evoluþia ei în Europa. Îndeosebi s-a
exprimat interesul celor douã þãri faþã de
succesul Conferinþei de la Madrid pentru
securitate ºi colaborare în Europa, astfel
ca aceastã reuniune sã-ºi aducã o
contribuþie la întãrirea securitãþii ºi
colaborãrii pe continentul european.

În zilele de 26-28 mai 1983 a avut loc vizita
în þara noastrã a secretarului federal pentru
apãrarea naþionalã a R.S.F. Iugoslavia, amiralul
de flotã Branko Mamula, care-i succedase în
funcþie generalului Nikola Liubicici. Cu
excepþia vizitãrii Întreprinderii de avioane de
la Craiova, delegaþia armatei iugoslave, la
solicitarea acesteia, a fost oaspetele unor unitãþi
militare ºi economice din Banat, precum:
Centrul de instrucþie echipaje maºini de luptã
din Buziaº, Regimentul 32 mecanizat Mircea
din Timiºoara, Întreprinderea Electrotimiº,
Cooperativa Agricolã de Producþie din Diniaº.
În timpul vizitei am avut câteva runde de
convorbiri cu omologul meu iugoslav în care
s-au abordat relaþiile politice, economice ºi,
bineînþeles, cele militare bilaterale, dar ºi
situaþia politico-militarã din Europa ºi din lume.
Între 21 ºi 24 ianuarie 1985 am fãcut
vizita anualã în Iugoslavia, la invitaþia
omologului meu, amiralul de flotã Branko
Mamula, în fruntea unei delegaþii
reprezentative, din care au fãcut parte
generalul Victor Stãnculescu, adjunct al
ministrului ºi ºef al Direcþiei Generale a
Înzestrãrii, generalul Gheorghe Zãrnescu,
comandantul Aviaþiei Militare, colonel dr.
inginer Eugen Teodorescu, director al
Consiliului Naþional al Industriei
Aeronautice, colonel inginer Dumitru

Stãnescu, directorul Întreprinderii de Avioane
Craiova, colonel inginer Ion Trofin,
directorul Întreprinderii de motoare pentru
aeronave Turbomecanica din Bucureºti,
colonelul Vasile Racoviþan, director
comercial al Consiliului Naþional al
Industriaei Aeronautice, colonelul inginer
Ioan Socaciu, secretarul Comitetului pentru
Programul YUROM. Din delegaþie au mai
fãcut parte colonelul Dumitru Manea,
ataºatul militar român în Iugoslavia,
colonelul Gheorghe Gherãsoiu, ºeful
Biroului de protocol al Armatei, colonelul
Alexandru Endrijevschi ºi Aurel Borcea,
translatori, alþi ofiþeri. Þinând seama de
obiectivele vizitei, în delegaþie au fost incluºi
ºi reprezentanþi ai industriei: inginer Petre
Preoteasa, ministrul Industriei Construcþiilor
de Maºini, inginer Constantin Ionescu,
adjunct al ministrului Industriei
Construcþiilor de Maºini, inginer Teodor
Zamfirescu, directorul general al Consiliului
Naþional al Industriei Aeronautice. Pe timpul
vizitei am avut un amplu schimb de pãreri,
timp de douã ore, cu secretarul federal pentru
apãrarea naþionalã, amiral de flotã Branko
Mamula, asupra relaþiilor bilaterale, a
situaþiei politico-militare din Europa ºi din
lume. În cadrul convorbirilor cordiale ºi
prieteneºti - consemna ziarul Narodna

armija- s-a fãcut un schimb de idei privind
continuarea ºi dezvoltarea bunelor relaþii
bilaterale tradiþionale. S-au fãcut aprecieri
ºi la colaborarea militar-economicã dintre
forþele armate ale celor douã þãri socialiste
prietene. Cu acest prilej s-a constatat cã
existã condiþii favorabile pentru
perfecþionarea ºi lãrgirea colaborãrii
existente. La convorbiri au participat
subsecretarul la Secretariatul Federal pentru
Apãrarea Naþionalã general-colonel Milan
Dalievici, locþiitorul secretarului federal
pentru apãrarea naþionalã general-colonel
Veliko Kadievici, comandantul Forþelor
Aeriene Miltare ºi apãrãrii Antiaeriene
general-colonel Slobodan Alagici, viceamiral
Sveto Letiþa, general-locotenent Svetislav
Popovici, general-locotenent Milorad
Paºtrovici, general-maior Bogdan Ranceli ºi
alþi colaboratori ai omologului meu. Au fost
de faþã ambasadorul României în Iugoslavia,
Dumitru Popa, ºi ataºatul militar român,
Dumitru Manea. Delegaþia Armatei române
a vizitat o unitate de instrucþie din Pancevo,
unde s-a prezentat organizarea procesului de
instruire ºi educare, precum ºi un exerciþiu
tactic executat în condiþii de iarnã. În semn
de aducere aminte despre aceastã vizitã menþiona ziarul Narodna armija- gazdele
au înmânat generalului Olteanu insigna

Vizita amiralului de flotã
Branko Mamula, secretar
federal al apãrãrii naþionale
al Iugoslaviei, mai 1983

Primirea la preºedintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia,
Serghei Kraigher, cu prilejul vizitei efectuate în februarie 1982

Militar model în Armata popularã
iugoslavã. De asemenea, ca ºi în anul
1982, am vizitat uzina de construcþii
aeronautice din oraºul Mostar, care
participa la realizarea avionului I.A.R.-93
în cooperare cu întreprinderea din Craiova,
în baza Programului comun YURO, iar,
apoi, am vizitat Institutul tehnic al Forþelor
Aeriene Militare din Jarkovo. Din program
nu a lipsit vizitarea Centrului memorial
Iosip Broz Tito, unde am depus o
coroanã de flori ºi am semnat în Cartea
comemorativã. În premierã, am vizitat
câteva uzine, din cele 23, despre care am
fost informaþi cã erau angajate în
producerea tancului T-72, în care scop
iugoslavii cumpãraserã licenþa, de la
sovietici, pentru 1.000 de exemplare. La
încheierea vizitei, subsemnatul ºi ministrul
Petre Preoteasa am fost primiþi de
preºedintele iugoslav Veselin Giuranovici,
cu care am avut un dialog deosebit de
cordial. În comunicatul dat publicitãþii se
menþiona cã În cadrul întrevederii care
a avut loc au fost abordate probleme ale
aprofundãrii pe multiple planuri a
relaþiilor de prietenie ºi colaborare dintre
þãrile ºi popoarele noastre. La primire a
fost prezent ºi Dumitru Popa, ambasadorul
României la Belgrad.

