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     Pentru utilizarea platformei  

 

 

Pentru a utiliza platforma aferentă proiectului POCU133459 – Stagii de practică pentru studenți în 

regiunea Nord-Vest, vor fi parcurși următorii pași, în funcție de tipul utilizatorului care dorește să 

utilizeze platforma (student/ companie/ instituție de învățământ). 

1. Accesarea platformei prin intermediul link-ului https://practicanordvest.ro/. Browser-ul va afișa 

următoarea interfață: 

 

 

La mijlocul paginii se află cele 3 butoane care vor conduce utilizatorul spre următoarea etapă de 

utilizare a platformei. 

2. În funcție de tipul utilizatorului, se va selecta unul dintre cele 3 butoane afișare (Sunt candidat/ Sunt 

companie / Sunt instituție de învățământ). 

https://practicanordvest.ro/
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2.1. În cazul în care utilizatorul selectează butonul “Sunt candidat”, platforma va afișa următorul meniu 

principal: 

 

 

În partea din stânga se află modulul prin intermediul căruia candidații își vor putea crea un cont pe 

platformă. 

În partea din mijloc există detalii referitoare la beneficiile candidaților care se vor înscrie în vederea 

participării la stagiile de practică organizare.  

În partea din dreapta se regăsește un buton “Materiale utile”, care va conduce candidatul spre 

următoarele documente:  
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1. Metodologie de selecție GT 

2. Cerere de înscriere 

3. Declarație pe proprie răspundere 

 

În partea de jos a paginii se află butonul “Vezi oferta de stagii”, care va conduce candidatul spre un 

meniu din care acesta va putea selecta domeniul în care își dorește să efectueze practica, platforma 

afișând ulterior ofertele disponibile. 

 
 

 

2.1.1. Înscrierea în platformă  

Se va realiza prin acționarea butonului “Înregistrează-te”, din partea dreaptă a meniului principal. 
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Înainte de înscrierea propriu-zisă, platforma va afișa candidatului termenii și condițiile de utilizare. 

 

După apăsarea butonului “Accept termenii”, se va deschide o fereastră în care candidatul va trebui să 

introducă datele personale pentru crearea contului. 

 

 

2.1.2. Completarea profilului de utilizator 
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În partea din stânga există mai multe butoane, precum: 

2.1.2.1. În butonul “Profil” în partea din dreapta se regăsește un buton “Editează”, care va duce 

candidatul la completarea informațiilor personale, până la un procent de 100%.  

2.1.2.2. În butonul “Oferte stagii”, candidații vor putea vizualiza ofertele de stagii de practică ale 

companiilor, în funcție de domeniul ales de aceștia. 

 

2.1.2.3. În butonul “Statusuri aplicări”, unde candidații vor putea vizualiza stadiul aplicării lor la 

ofertele de stagii de practică ale companiilor. 
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2.1.2.4. În butonul “The Game”, candidații vor putea să își testeze abilitățile practice prin diferite 

aplicații inovatoare, care stimulează memoria vizuală, numerică, auditivă, limbile străine, orientarea și 

evaluarea personală. 

  

 

2.1.2.5. În butonul “Status gaming online” vor apărea rezultatele obținute de candidați la jocurile 

descrise anterior. 
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2.1.2.6. În butonul „Mesaje”, candidații vor putea crea un nou mesaj sau sa vizualizeze mesajele 

primite, trimise sau șterse prin intermediul platformei.  

 

 

2.1.2.7. În partea din dreapta se regăsesc setările contului, care permit schimabarea parolei, dar și 

butonul ieșirea din cont. 
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2.2. În cazul în care utilizatorul selectează butonul “Sunt companie”, platforma va afișa următorul 

meniul principal: 

 

În partea din stânga se află modulul prin intermediul căruia companiile își vor putea crea un cont pe 

platformă. 
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În partea din mijloc există detalii referitoare la beneficiile companiilor care se vor înscrie în vederea 

ofertării candidaților cu stagii de practică.  

2.2.1. Înscrierea în platformă  

Se va realiza prin acționarea butonului “Înregistrează-te”, din partea dreaptă a meniului principal. 

Înainte de înscrierea propriu-zisă, platforma va afișa candidatului termenii și condițiile de utilizare. 

 

După apăsarea butonului “Accept termenii”, se va deschide o fereastră în care compania va trebui să 

introducă datele pentru crearea contului. 

 

2.2.2. Completarea profilului 
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În partea din stânga există mai multe butoane, precum: 

2.2.2.1. În butonul “Profil” în partea din dreapta se regăsește un buton “Editează”, care va duce 

compania la completarea informațiilor personale, până la un procent de 100%.  

2.2.2.2. În butonul “Pachete oferte stagii”, companiile vor putea introduce oferte personalizate de 

practică pentru candidați, prin apăsarea butonului “Ofertă nouă”, care va deschide următoarea fereastra, 

în care vor fi completate detaliile stagiului de practică: 

 

 

2.2.2.3. În butonul “Candidați”, companiile vor putea vedea candidații care au aplicat pentru ofertele lor 

de stagii de practică. 
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2.2.2.4. În butonul „Mesaje”, candidații vor putea crea un nou mesaj sau sa vizualizeze mesajele 

primite, trimise sau șterse prin intermediul platformei.  

 

 

2.2.2.5. În butonul “Adeverințe solicitate”, companiile vor putea vedea adeverințele primite de la 

candidați.  
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2.2.2.6. În partea din dreapta se regăsesc setările contului, care permit schimabarea parolei, dar și 

butonul ieșirea din cont. 

 

2.3. În cazul în care utilizatorul selectează butonul “Sunt instituție de învățământ”, platforma va afișa 

următorul meniul principal: 
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În partea din stânga se află modulul prin intermediul căruia unitațile de învățământ își vor putea aceesa 

conturile de pe platformă. 

În partea din mijloc există detalii referitoare la beneficiile companiilor care se vor înscrie în vederea 

ofertării candidaților cu stagii de practică.  

 

2.3.1 Completarea profilului  

2.3.1.1. În butonul “Profil”, unitățile de învățământ își vor completa datele complete. 

  

 

2.3.1.2. În butonul „Mesaje”, candidații vor putea crea un nou mesaj sau sa vizualizeze mesajele 

primite, trimise sau șterse prin intermediul platformei.  
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2.3.1.3. În partea din dreapta se regăsesc setările contului, care permit schimabarea parolei, dar și 

butonul ieșirea din cont. 

 

 

Expert gestionare platforma pilot, 

Mihali Claudiu Flaviu 


