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Stagiul de practică în fabrică 

 

 

De-a lungul lunii august, studenţii din grupul ţintă selectaţi pentru a desfăşura stagii de 

practică în cadrul proiectului „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!” şi-au 

continuat activitatea în cadrul firmelor la care au fost repartizaţi. În vederea atingerii 

obiectivelor definite în cererea de finanţare, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a 

semnat acorduri de parteneriat cu societăţi din mediul industrial care desfăşoară activităţi în 

domenii în care studenţii se specializează în cadrul studiilor de licenţă pe care le urmează. 

Firmele în cadrul cărora studenţii din grupul ţintă au realizat a doua parte a stagiului de 

practică sunt următoarele: SC General Turbo SA, Elmet Group Metal & Electric SRL, SC 

BMC Truck&Bus, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare Comoti, SC Dr. 

Kocher SRL, SC CEROB SRL, SC Valrom Industrie SRL, SC Hesper SA, SC Omega 

Railway Technologies. Redăm în cele ce urmează câteva detalii referitoare la activitatea 

efectivă desfăşurată de studenţi în cadrul unora dintre societăţile unde au derulat stagiul de 

practică.  

La SC Dr. Kocher SRL, studenţii au avut oportunitatea de a asista la procesul de realizare 

a matriţelor TSP (turnare sub presiune), a poansoanelor şi a altor piese de serie. Activităţile s-

au desfăşurat în cadrul mai multor departamente (Departamentul de Electroeroziune - cu 

electrod masiv şi tăiere cu fir, Departamentul de Măsură şi Control, Departamentul de 

Comandă Numerică Computerizată, Departamentul de Proiectare). În cadrul 

Departamentului de Electroeroziune, studenţii au studiat prelucrarea poansoanelor complexe; 
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la Departamentul de Control au avut ocazia să măsoare precizia geometrică a pieselor; în 

atelierul de Prelucrări mecanice, stagiarii au realizat piese la strung, freză şi maşina de găurit; 

în Departamentul de Proiectare au fost modelate poansoane şi piese ale căror matriţe urmau 

să fie realizate; în Departamentul CNC studenţii au învăţat să pregătească piesele, să le 

centreze, să le fixeze cu ajutorul unor bride sau al unei menghine în vederea prelucrării 

propriu-zise. 

Studenţii stagiari repartizaţi la societatea SC Valrom Industrie SRL s-au familiarizat, într-

o primă fază, cu secţiile de producţie şi produsele firmei. Fiecare student a realizat un proiect 

pe una din următoarele teme: Sistemul Aqua Pur 500L; Căminul de colectare a apelor 

pluviale de tip Geiger; Separatorul de Grăsimi NG03; Căminul cu baza închisă.  Studenţii au 

prelevat cote pentru produsele de care s-au ocupat, iar apoi – cu ajutorul software-ului de 

proiectare SolidWorks – au realizat piesele şi matriţele aferente acestora. Au avut de 

asemenea acces în secţia de matriţerie. In ultima parte a stagiului de practică, studenţii au 

realizat documentaţia aferentă produsului temă de proiect (Fişa tehnologică, Standard de 

firmă, Instrucţiuni de montare şi utilizare, Fişa de verificare). Pe parcursul mai multor zile, 

stagiarii au asistat şi au participat la diverse încercări de laborator. Au avut de asemenea 

oportunitatea de a însoţi agenţii de vânzări la diferite puncte de vânzare în vederea 

promovării produsului dezvoltat. 

În cadrul societăţii SC Omega Railway Technologies, stagiarii au asistat la prelucrările 

mecanice efectuate pe următoarele utilaje: freze CNC, strung CNC, maşină de alezat CNC 

(BOHRWERK), freză clasică, strunguri clasice (pentru o gamă diversă de dimensiuni de 

piese), maşini de găurit fixe şi mobile, maşini de debitare materiale, aparate de sudură etc. 

Principalele activităţi derulate de studenţi au avut loc în cadrul următoarelor departamente 

ale companiei: Departamentul de Cercetare & Dezvoltare / Proiectare Mecanică şi 

Automatizări, Departamentul Tehnic, Departamentul de Achiziţii / Logistică /  Ofertare, 

Departamentul de Producţie, Departamentul Economic, Departamentul de Calitate. 

La sfârşitul perioadei de practică toţi studenţii vor fi evaluaţi. Se va ţine cont de 

recomandarea tutorelui din întreprindere, de maniera în care studentul a completat zilnic 

caietul de practică, precum şi de prezentarea pe care o va face în faţa unei comisii formate 

din experţi din cadrul proiectului.  


