
                                             
 

OFERTA LOCURILOR DE PRACTICĂ 

Scurtă prezentare a companiei 

Telecom Academy este o asociație nonprofit (ONG) înființată în primăvara anului 2007. 

Tot atunci a primit statutul de Academie Locală CISCO intrând astfel în CISCO Networking 

Academy Program, urmând ca primele cursuri CISCO sa le organizăm în aprilie 2007. 

Între timp a dezvoltat următoarele cursuri:  JAVA, LINUX, PHP/MySQL, PHP/AJAX, SQL – 

Baze de Date, iOS Swift, JavaScript/NodeJS 

Din anul 2014 Telecom Academy este Centru Autorizat de Testare Perason Vue. 

În 2016 a devenit C++ Institute. 

Portofoliu Practică 

Compania noastră oferă pentru studenții Facultății de Automatică și Calculatoare din 

Universitatea Politehnică București 30 locuri de practică în cadrul Hub-ului Educațional. 

Exemple de proiecte: 

- Rețele, Sisteme de Operare: Cluster, NEtLab, Active Directory în sălile de curs, Server 

HTTP Linux/MAIL.  

- Programare: Aplicație de facturare și îregistrarea clienților, Alicație 

desktop/Android/iOS pentru accesul cursanților la materialele de curs. 

- Programare Web: crearea unui site pentru cursuri online. 

- Roboți și IoT: Crearea unui NAS Server, Monitorizarea parametrilor din sălile de curs: 

temperatură, umiditate, grad de ocupare. 

Cerințe: 

- Studenți cu abilități minime în domeniul de pregătire - pentru practică 

- Studenți cu abilități medii în domeniul de pregătire - pentru Team Leader 

Beneficii și Facilități: 

- Contract de muncă/practică plătit pentru Team Leader 

- Posibilitatea obținerii de venituri suplimentare prin dezvoltarea materialelor de curs 

- Traininguri gratuite/dezvoltare personală 

- Vor fi invitați reprezentanți ai companiilor pentru a vorbi studenților 

- Hubul educațional va fi promovat în rândul companiilor partenere 

 

Locația de desfășurare a practicii este: Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, Cotroceni Business Center, 

corp A, scara 2, etaj 2, sector 6, Bucuresti. 

Durata de desfășurare a practicii este de 12 săptămâni, 5 zile/săpt., 6 ore/zi în intervalul 

10:00 – 16:00. 

Perioada de practică este 12 iunie – 15 septembrie 2017. 

Studentul este selectat pe baza CV-urilor primite/interviu/test etc. 



                                             
 

CV-ul trebuie trimis în limba română, fără informații legate de rezultatele scolare, 

împreună cu o scrisoare de intenție în care să se descrie interesul către un anumit domeniu și 

motivul alegerii companiei pentru stagiul de practică. 

Date contact responsabil cu practica în companie: 

Nume prenume: Deacu Cristian 

Funcție: Președinte 

e-mail: office@telacad.ro 

tel.: 0727761355 

 

 


