
ID Companie Localitate Departament Titlu Detalii
Nr

locuri
Cerinte

Beneficii si 

Facilitati
Alte precizari

1 Orange Romania SA Bucuresti IT/Business Solutions Unit/Quality Assurance Team Student in practica

Activitati specifice :

Intelegerea solutiilor IT, identificarea use case-urilor

Elaborarea planurilor de testare si executia testelor specifice ecosistemtul IT Orange

Raportatea bugurilor si urmarirea fix-urilor

Organizarea etapei de testare din proiectele de dezvoltare software 

Elaborarea bateriilor de teste automate

Urmarirea executiei, crearea de dashboards-uri si KPIs

Cunostinte/competente dobandite:

Intelegerea domeniului de IT

Dezvoltarea completentelor tehnice specifice zonei de testare

Contact cu aplicatiile si tehnicile folosite in industria de IT si in activitatea de QA

2

Participarea la probele obligatorii 

pentru obținerea pachetelor 

educaționale: analiză dosar, test , 

interviu

Pachete educaționale ce conțin: 

bursă, cursuri, practică

Locul de desfasurare al practicii: Sediul Green Court, Str. Gara Herastrau, 

Nr. 4, Cladirea A, Bucuresti, Sector 1 si/sau online.

Detalii privind pachetele educaționale și  probele obligatorii pentru 

obținerea pachetelor educaționale se găsesc în  Regulament pentru 

acordarea pachetelor educaţionale postat la adresa: 

https://www.orange.ro/programul-educational/politehnica/

2 Orange Romania SA Bucuresti
IT /Software Delivery Unit/Billing and Convergent Services  /

Billing Enablers and Convergent Services 
Student in practica

Insusirea cunostintelor despre arhitecturi si tehnologii folosite in cadrul aplicatiilor specifice 

serviciilor convergente.

Definire modele de date si integrarea lor cu tehnologii specifice telecom.

Monitorizarea comportamentului consumatorilor de servicii telecom

Studierea modelelor de machine learning

1

Participarea la probele obligatorii 

pentru obținerea pachetelor 

educaționale: analiză dosar, test , 

interviu

Pachete educaționale ce conțin: 

bursă, cursuri, practică

Locul de desfasurare al practicii: Sediul Green Court, Str. Gara Herastrau, 

Nr. 4, Cladirea A, Bucuresti, Sector 1 si/sau online.

Detalii privind pachetele educaționale și  probele obligatorii pentru 

obținerea pachetelor educaționale se găsesc în  Regulament pentru 

acordarea pachetelor educaţionale postat la adresa: 

https://www.orange.ro/programul-educational/politehnica/

3 Orange Romania SA Bucuresti
IT /Software Delivery Unit/Billing and Core Platforms Unit /

Billing Team
Student in practica

Intelegere a ecosistemului IT intr-o companie de telecomunicatii, cu zoom in pe zona de Billing – 

componenetele CORE ce permit realizarea taxarii, tarifarii si facturarii.

Dezvoltare a competentelor de programare si baze de date

1

Participarea la probele obligatorii 

pentru obținerea pachetelor 

educaționale: analiză dosar, test , 

interviu

Pachete educaționale ce conțin: 

bursă, cursuri, practică

Locul de desfasurare al practicii: Sediul Green Court, Str. Gara Herastrau, 

Nr. 4, Cladirea A, Bucuresti, Sector 1 si/sau online.

Detalii privind pachetele educaționale și  probele obligatorii pentru 

obținerea pachetelor educaționale se găsesc în  Regulament pentru 

acordarea pachetelor educaţionale postat la adresa: 

https://www.orange.ro/programul-educational/politehnica/

4 Orange Romania SA Bucuresti Technolgoy/Engineering/Core Network Student in practica Dimensionare retele de voce; SIP 1

Participarea la probele obligatorii 

pentru obținerea pachetelor 

educaționale: analiză dosar, test , 

interviu

Pachete educaționale ce conțin: 

bursă, cursuri, practică

Locul de desfasurare al practicii: Sediul Green Court, Str. Gara Herastrau, 

Nr. 4, Cladirea A, Bucuresti, Sector 1 si/sau online.

Detalii privind pachetele educaționale și  probele obligatorii pentru 

obținerea pachetelor educaționale se găsesc în  Regulament pentru 

acordarea pachetelor educaţionale postat la adresa: 

https://www.orange.ro/programul-educational/politehnica/

5 Orange Romania SA Bucuresti Technolgoy/Engineering/Development & Innovation Student in practica
Activitatea se va desfășura in cadrul noului laborator 5G Open Lab din cadrul CAMPUS. Studentul va 

participa la măsrători, testări și validări ale echipamentelor de tip 5G access
2

Participarea la probele obligatorii 

pentru obținerea pachetelor 

educaționale: analiză dosar, test , 

interviu

Pachete educaționale ce conțin: 

bursă, cursuri, practică

Locul de desfasurare al practicii: Sediul Green Court, Str. Gara Herastrau, 

Nr. 4, Cladirea A, Bucuresti, Sector 1 si/sau online.

Detalii privind pachetele educaționale și  probele obligatorii pentru 

obținerea pachetelor educaționale se găsesc în  Regulament pentru 

acordarea pachetelor educaţionale postat la adresa: 

https://www.orange.ro/programul-educational/politehnica/

6 Orange Romania SA Bucuresti Technolgoy/Engineering/IP Services & Network Resilience Student in practica

Studentul poate dobândi cunostinte teoretice si practice de baza de inginerie retea Service Provider 

in domeniul transport IP/MPLS,  

administrare de baza echipamente, dimensionare de retea sau  in domeniul  Packet Core (IP), 

administrare de baza echipamente, dimensionare de retea sau  in domeniul security (Firewall, 

security Gateway), administrare de baza echipamente, dimensionare de retea

3

Participarea la probele obligatorii 

pentru obținerea pachetelor 

educaționale: analiză dosar, test , 

interviu

Pachete educaționale ce conțin: 

bursă, cursuri, practică

Locul de desfasurare al practicii: Sediul Green Court, Str. Gara Herastrau, 

Nr. 4, Cladirea A, Bucuresti, Sector 1 si/sau online.

Detalii privind pachetele educaționale și  probele obligatorii pentru 

obținerea pachetelor educaționale se găsesc în  Regulament pentru 

acordarea pachetelor educaţionale postat la adresa: 

https://www.orange.ro/programul-educational/politehnica/

7 Orange Romania SA Bucuresti Technolgoy/Engineering/OSS Integration & Development Student in practica Dezvoltare/administrare aplicatii informatice cu profil tehnic 1

Participarea la probele obligatorii 

pentru obținerea pachetelor 

educaționale: analiză dosar, test , 

interviu

Pachete educaționale ce conțin: 

bursă, cursuri, practică

Locul de desfasurare al practicii: Sediul Green Court, Str. Gara Herastrau, 

Nr. 4, Cladirea A, Bucuresti, Sector 1 si/sau online.

Detalii privind pachetele educaționale și  probele obligatorii pentru 

obținerea pachetelor educaționale se găsesc în  Regulament pentru 

acordarea pachetelor educaţionale postat la adresa: 

https://www.orange.ro/programul-educational/politehnica/

8 Orange Romania SA Bucuresti Technolgoy/Infrastructure Expansion/RAN Engineering Group Student in practica

Intelegerea arhitecturii sistemelor de telefonie mobila (2G/3G/4G/5G), cu accent pe zona de RAN 

(acces radio).  

Invatarea lucrului cu OSS RAN Huawei si Ericsson.

Testarea functionarii unui RPA de automatizare a emiterii de work order RAN

Verificarea declararii adreselor IP aferente statiilor RAN

1

Participarea la probele obligatorii 

pentru obținerea pachetelor 

educaționale: analiză dosar, test , 

interviu

Pachete educaționale ce conțin: 

bursă, cursuri, practică

Locul de desfasurare al practicii: Sediul Green Court, Str. Gara Herastrau, 

Nr. 4, Cladirea A, Bucuresti, Sector 1 si/sau online.

Detalii privind pachetele educaționale și  probele obligatorii pentru 

obținerea pachetelor educaționale se găsesc în  Regulament pentru 

acordarea pachetelor educaţionale postat la adresa: 

https://www.orange.ro/programul-educational/politehnica/

9 Orange Romania SA Bucuresti
Technolgoy/Infrastructure Expansion/Transmission Engineering 

Group
Student in practica

Dobandirea de cunostinte in domeniul de FTTH retea optica pasiva. Baze de date/ inventory aferente 

domeniului de fibra optica (FTTH).
2

Participarea la probele obligatorii 

pentru obținerea pachetelor 

educaționale: analiză dosar, test , 

interviu

Pachete educaționale ce conțin: 

bursă, cursuri, practică

Locul de desfasurare al practicii: Sediul Green Court, Str. Gara Herastrau, 

Nr. 4, Cladirea A, Bucuresti, Sector 1 si/sau online.

Detalii privind pachetele educaționale și  probele obligatorii pentru 

obținerea pachetelor educaționale se găsesc în  Regulament pentru 

acordarea pachetelor educaţionale postat la adresa: 

https://www.orange.ro/programul-educational/politehnica/

10 Orange Romania SA Bucuresti
Technolgoy/Operation and Maintenance/Network Operational Skill 

Centre 
Student in practica

Echipa NOSC se ocupa cu testarea echipamentelor RAN ce se introduc de catre filialele Orange. 

Principalele activitati sunt de creare de teste, configurarea, simularea si testarea echipamentelor de 

la producatorii Huawei si Samsung.

3

Participarea la probele obligatorii 

pentru obținerea pachetelor 

educaționale: analiză dosar, test , 

interviu

Pachete educaționale ce conțin: 

bursă, cursuri, practică

Locul de desfasurare al practicii: Sediul Green Court, Str. Gara Herastrau, 

Nr. 4, Cladirea A, Bucuresti, Sector 1 si/sau online.

Detalii privind pachetele educaționale și  probele obligatorii pentru 

obținerea pachetelor educaționale se găsesc în  Regulament pentru 

acordarea pachetelor educaţionale postat la adresa: 

https://www.orange.ro/programul-educational/politehnica/

11 Orange Romania SA Bucuresti
Technolgoy/Service Quality & Efficiency Management/Service 

Management Center/Home
Student in practica

Echipa care gestioneaza calitatea serviciilor oferite de Orange Romania ca owner pe procesele de 

Service Assurance (Incident, Problem, Change, Complanits si Performance manager)

Se pot dobandi competente atat tehnice, in zona serviciilor fixe (voce, internet, TV, FTH) cat si 

personale in special in zona de comunicare, lucru sub stress, analiza de impact, performanta.

1

Participarea la probele obligatorii 

pentru obținerea pachetelor 

educaționale: analiză dosar, test , 

interviu

Pachete educaționale ce conțin: 

bursă, cursuri, practică

Locul de desfasurare al practicii: Sediul Green Court, Str. Gara Herastrau, 

Nr. 4, Cladirea A, Bucuresti, Sector 1 si/sau online.

Detalii privind pachetele educaționale și  probele obligatorii pentru 

obținerea pachetelor educaționale se găsesc în  Regulament pentru 

acordarea pachetelor educaţionale postat la adresa: 

https://www.orange.ro/programul-educational/politehnica/



ID Companie Localitate Departament Titlu Detalii
Nr

locuri
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Facilitati
Alte precizari

12 Orange Romania SA Bucuresti
Technolgoy/Service Quality & Efficiency Management/Service 

Management Center/IT&VAS
Student in practica

Echipa care gestioneaza calitatea serviciilor oferite de Orange Romania ca owner pe procesele de 

Service Assurance (Incident, Problem, Change, Complanits si Performance manager)

Se pot dobandi competente atat tehnice, in zona serviciilor IT&VAS (mobile apps, internal app, PPY, 

SMS, MMS) cat si personale in special in zona de comunicare, lucru sub stress, analiza de impact, 

performanta.

1

Participarea la probele obligatorii 

pentru obținerea pachetelor 

educaționale: analiză dosar, test , 

interviu

Pachete educaționale ce conțin: 

bursă, cursuri, practică

Locul de desfasurare al practicii: Sediul Green Court, Str. Gara Herastrau, 

Nr. 4, Cladirea A, Bucuresti, Sector 1 si/sau online.

Detalii privind pachetele educaționale și  probele obligatorii pentru 

obținerea pachetelor educaționale se găsesc în  Regulament pentru 

acordarea pachetelor educaţionale postat la adresa: 

https://www.orange.ro/programul-educational/politehnica/

13 Orange Romania SA Bucuresti
Technolgoy/Service Quality & Efficiency Management/Service 

Management Center/Mobile
Student in practica

Echipa care gestioneaza calitatea serviciilor oferite de Orange Romania ca owner pe procesele de 

Service Assurance (Incident, Problem, Change, Complanits si Performance manager)

Se pot dobandi competente atat tehnice, in zona serviciilor mobile (voce, date) cat si personale in 

special in zona de comunicare, lucru sub stress, analiza de impact, performanta.

1

Participarea la probele obligatorii 

pentru obținerea pachetelor 

educaționale: analiză dosar, test , 

interviu

Pachete educaționale ce conțin: 

bursă, cursuri, practică

Locul de desfasurare al practicii: Sediul Green Court, Str. Gara Herastrau, 

Nr. 4, Cladirea A, Bucuresti, Sector 1 si/sau online.

Detalii privind pachetele educaționale și  probele obligatorii pentru 

obținerea pachetelor educaționale se găsesc în  Regulament pentru 

acordarea pachetelor educaţionale postat la adresa: 

https://www.orange.ro/programul-educational/politehnica/

14 Orange Romania SA Bucuresti
Technolgoy/Service Quality & Efficiency Management/Tehnology 

Data Analityics
Student in practica

Colectarea, procesarea, modelarea si analiza datelor tehniceł;

Dezvoltarea de sisteme de automatizare (RPA), de modele predictive, de raportari si dashboard-uri ai 

indicatorilor  de performanta care sunt de interes pentru departamentul Tehnic;

Activitatea se desfasoara in tool-uri de BI (Business Intelligence) si Analytics

In urma practicii se va obtine de catre student certificarea de dezvoltator RPA (Robotic Process 

Automation), experienta lucrului cu baze de date si limbajul SQL, cunostinte tehnice legate de 

arhitectura unei retele mobile (inclusiv 5G)

1

Participarea la probele obligatorii 

pentru obținerea pachetelor 

educaționale: analiză dosar, test , 

interviu

Pachete educaționale ce conțin: 

bursă, cursuri, practică

Locul de desfasurare al practicii: Sediul Green Court, Str. Gara Herastrau, 

Nr. 4, Cladirea A, Bucuresti, Sector 1 si/sau online.

Detalii privind pachetele educaționale și  probele obligatorii pentru 

obținerea pachetelor educaționale se găsesc în  Regulament pentru 

acordarea pachetelor educaţionale postat la adresa: 

https://www.orange.ro/programul-educational/politehnica/

15 Orange Romania SA Bucuresti
Technology/Convergent Solutions/Convergent Solutions for 

Enterprise/ 
Student in practica

activitati specifice :design solutii - ( HLD/LLD) de date si voce fixe (Internet, VPN, VoIP, SIP , APN, Linii 

inchiriate, WiFi, Internet Securizat )* si  provizionarea resurselor necesare in retea si in acces  pentru 

clienti enterprise sin vederea livrarii E2E a solutiilor in termenii agreati.

Cunostinte/competente dobandite: inginerie tehnologica  (arhitectura serviciilor, infrastructura de 

transport  FO, PDH, Wireless, LTE FDD/TDD, CPE - router, switch, Firewall,Mediagateway, ONT, Access 

Point -solutii IP, protocoale de rutare dinamice, MPLS, WLC ,solutii de Securitate Cisco/Fortinet, 

solutii voce fixa si parametrii calitativi specifici acestora )**, inginerie operationala (analiza de risc, 

secventierea  activitatilor si stabilirea centrelor de competenta operationala, metodologii de testare a 

serviciilor, procese de change si problem management) si elemente de automatizare operationala ( 

scripting, RPA, TR069 protocol);

3

Participarea la probele obligatorii 

pentru obținerea pachetelor 

educaționale: analiză dosar, test , 

interviu

Pachete educaționale ce conțin: 

bursă, cursuri, practică

Locul de desfasurare al practicii: Sediul Green Court, Str. Gara Herastrau, 

Nr. 4, Cladirea A, Bucuresti, Sector 1 si/sau online.

Detalii privind pachetele educaționale și  probele obligatorii pentru 

obținerea pachetelor educaționale se găsesc în  Regulament pentru 

acordarea pachetelor educaţionale postat la adresa: 

https://www.orange.ro/programul-educational/politehnica/

16 Orange Romania SA Bucuresti
Technology/Convergent Solutions/Convergent Solutions for 

Enterprise/Customer technical support services
Student in practica

Activitati specifice: restabilirea serviciilor* livrate, afectate de incidente produse in retea si zona de 

acces  in termenele contractuale; diagnoza si coordonarea echipelor implicate in restabilirea 

serviciului; operare pe reteaua IP/Transport Orange si pe segmentul de access ;

Cunostinte/competente dobandite: cunoasterea tehnologiilor** ( vezi CSF) si a parametrilor 

functionali si calitativi ai serviciilor, metodologii de testare si diagnoza, folosiriea uneltelor specifice 

de monitorizare, operatiuni pe elemente  retea si access, analiza de risc si  prioritizare, coordonare 

echipe de teren,comunicare, masurare experienta client ; elemente de automatizare operationala 

(scripting, RPA), procese de incident , problem si change management 

3

Participarea la probele obligatorii 

pentru obținerea pachetelor 

educaționale: analiză dosar, test , 

interviu

Pachete educaționale ce conțin: 

bursă, cursuri, practică

Locul de desfasurare al practicii: Sediul Green Court, Str. Gara Herastrau, 

Nr. 4, Cladirea A, Bucuresti, Sector 1 si/sau online.

Detalii privind pachetele educaționale și  probele obligatorii pentru 

obținerea pachetelor educaționale se găsesc în  Regulament pentru 

acordarea pachetelor educaţionale postat la adresa: 

https://www.orange.ro/programul-educational/politehnica/

17 Orange Romania SA Bucuresti
Technology/Convergent Solutions/Convergent Solutions for 

Enterprise/Service delivery management centre
Student in practica

activitati specifice:  coordonarea actorilor implicati in livrarea end2end a serviciilor*  livrate de 

CS/CSF   catre clienti B2B in temenul agreat cu clientul (SLA)

Cunostinte/competente dobandite: cunostinte de baza despre project management ( metodologii 

Agile/Prince) si ITIL service transition  , expertiza de baza in domeniul tehnic ( servicii si parametrii  

lor functionali) , notiuni financiar contabile ( bugete, TCO, P&L) ,  baze de date si procese 

operationale cu elemente de automatizare ( RPA, WINTask)  , dezvoltare abilitati de comunicare, time 

managemnt, problem solving  si orientare pe rezultate, masurare experienta client .

2

Participarea la probele obligatorii 

pentru obținerea pachetelor 

educaționale: analiză dosar, test , 

interviu

Pachete educaționale ce conțin: 

bursă, cursuri, practică

Locul de desfasurare al practicii: Sediul Green Court, Str. Gara Herastrau, 

Nr. 4, Cladirea A, Bucuresti, Sector 1 si/sau online.

Detalii privind pachetele educaționale și  probele obligatorii pentru 

obținerea pachetelor educaționale se găsesc în  Regulament pentru 

acordarea pachetelor educaţionale postat la adresa: 

https://www.orange.ro/programul-educational/politehnica/

18 Orange Romania SA Bucuresti
Technology/Operation and Maintenance/IT  Operations/ IT Services 

Operations / Billing&Mediation Team / Mediation Team
Student in practica

Principalele activitati si responsabilitati ale echipei MEDIATION sunt urmatoarele:

- Administrarea aplicatiilor si platformelor de tip real-time si off-line, care permit accesul clientilor 

ORANGE la date mobile -  GYGW, COMET

- Administrarea aplicatiei care se ocupa de procesarea de CDR-uri (CALL DETAIL RECORD), cdr-uri de 

pe toate platformele Orange (Voce, Date, SMS)

-Alte platforme dezvoltate “in house” sau achizitionate de la furnizori si customizate pentru a 

indeplini nevoile de business (sisteme de frauda, achizitia de servicii premium etc)

- Asigurarea retentiei datelor prin efectuarea de procese precum backup, cleanup etc.

- Monitorizarea sistemelor utilizand tool-uri de monitorizare precum CheckMk, Grafana, Prometheus, 

Logstash etc.

- Dezvoltarea de scripturi pentru monitorizarea spatiului, performantei, verificari de fisiere etc., cat si 

scripturi pentru automatizarea transferului de fisiere, a parsarii de fisiere etc.

- Legatura stransa cu departamentul de dezvoltare pentru imbunatatirea, crearea si implementarea 

de sisteme care sunt folosite zi de zi

- Dezvoltarea scripturilor de automatizare în mediul Rundeck pentru a executa sarcini care implica 

generarea de simulatoare de trafic și de asemenea, pentru diferite teste funcționale și de 

performanta ale noilor versiuni de aplicatii

- Analiza si rezolvarea unor reclamatii primite de la clienti sau alte departamente

Cunostinte/competente dobandite:

- Initierea in modul de lucru cu aplicatii critice ale companiei Orange: adminstrarea, intelegerea 

arhitecturii, rezolvarea problemelor aparute , prevenirea aparitiei problemelor, comunicarea cu 

celelalte departamente, gasirea unor noi moduri de imbunatatire a sistemelor si de eficientizare a 

acestora

- Shell scripting

- Familiarizarea cu sisteme de monitorizare de diferite tipuri: pentru date, pentru masini, pentru 

aplicatii etc (Ex: CheckMK, Prometheus, Grafana, Elastic Search, Kibana)

- Cunostinte de baze de date (Ex: Oracle DB, Postgres) si limbaje de interogare si manipulare a 

informatiilor intr-o baza de date (Ex: SQL, PL/SQL)

1

Participarea la probele obligatorii 

pentru obținerea pachetelor 

educaționale: analiză dosar, test , 

interviu

Pachete educaționale ce conțin: 

bursă, cursuri, practică

Locul de desfasurare al practicii: Sediul Green Court, Str. Gara Herastrau, 

Nr. 4, Cladirea A, Bucuresti, Sector 1 si/sau online.

Detalii privind pachetele educaționale și  probele obligatorii pentru 

obținerea pachetelor educaționale se găsesc în  Regulament pentru 

acordarea pachetelor educaţionale postat la adresa: 

https://www.orange.ro/programul-educational/politehnica/
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19 Orange Romania SA Bucuresti
Technology/Operation and Maintenance/IT Services Operations / 

Billing&Mediation Team / Infranet Admin Team
Student in practica

Echipa Billing Operations administreaza aplicatiile de billing ale Orange Romania. Principalele 

activitati si responsabilitati ale echipei sunt urmatoarele:

- Administrarea de sisteme informatice complexe, de tip real time si off-line, care realizeaza tarifarea 

clientilor Orange - BRM (Billing and Revenue Management), Voyager, IBIS, IntegRate, Cronos, 

procesand cererile de la echipamentele de retea sau fisierele ce contin detalii de trafic de 

date/voce/sms colectate de alte sisteme

- Propune si executa teste de acceptanta/operationale (performanta, stres, stabilitate, 

crash&recovery) pentru livrabilele(cod, configurari etc) ce contin functionalitati noi sau corectii ale 

functionalitatilor existente; 

- Portarea livrabilelor pe platformele de productie fara a afecta buna functionare a acestora.

- Asigurarea retentiei informatiei prin efectuarea de procese precum backup, cleanup etc.

- Monitorizarea si rezolvarea alarmelor si a problemelor de natura tehnica

- Dezvoltarea de scripturi pentru monitorizarea sau automatizarea proceselor operationale. 

- Imbunatatirea sistemului de monitorizare prin crearea de noi scenarii de monitorizat.

- Analiza si rezolvarea reclamatiilor de natura tehnica primite de la clienti sau din alte departamente

- Facilitarea bunei comunicari cu implementatorul si a unei legaturi stranse cu echipa de dezvoltare in 

vederea gasirii solutiilor tehnice optime.

Cunostinte/competente dobandite:

- Initiere in modul de lucru cu medii de «productie» a unor aplicatii critice pentru sustinerea 

bussiness-ului companiei Orange: cum se administreaza, cum se urmaresc, cum se rezolva 

problemele ce apar si ce putem face pentru a imbunatati performanta, stabilitatea si rezilienta 

platformelor administrate si a reduce numarul de incidente 

- Shell scripting

- Cunostinte de baze de date (Ex: Oracle DB, Postgres) si limbaje de interogare si manipulare a 

informatiilor intr-o baza de date (Ex: SQL, PL/SQL) 

- Basic Knowledge privind sisteme de operare Linux/Unix: operare, cunoasterea modului de 

lansare/monitorizare aplicatii/procese si scripting

- Abilitati de intelegere a fluxurilor complexe de informatii si a dependintelor dintre acestea.

1

Participarea la probele obligatorii 

pentru obținerea pachetelor 

educaționale: analiză dosar, test , 

interviu

Pachete educaționale ce conțin: 

bursă, cursuri, practică

Locul de desfasurare al practicii: Sediul Green Court, Str. Gara Herastrau, 

Nr. 4, Cladirea A, Bucuresti, Sector 1 /    Laborator Orange 5G din cadrul 

Universitatii Politehnica din București, Clădire Rectorat, CAMPUS,  Splaiul 

Independenței nr. 313, Sector 6,  București si/sau online.

Detalii privind pachetele educaționale și  probele obligatorii pentru 

obținerea pachetelor educaționale se găsesc în  Regulament pentru 

acordarea pachetelor educaţionale postat la adresa: 

https://www.orange.ro/programul-educational/politehnica/

20 Orange Romania SA Bucuresti
Technology/Operations and Maintenance/IT Infrastructure and 

Operations/Security Operations Center
Student in practica

Activități specifice: 

Studiu - documentație, ghiduri practice, exemple pentru soluții și tehnologii de securitate cibernetică; 

Laborator - lucru supervizat cu soluții, tehnologii de securitate, în mediu de test virtualizat

Competențe dobândite în urma practicii: cunoaștere a principiilor, conceptelor și tehnologiilor 

folosite în domeniul securității cibernetice, cunoaștere a principiilor folosite în auditul de securitate a 

sistemelor informatice, cunoaștere aplicată a unor unelte software folosite în domeniul securității 

cibernetice.

1

Participarea la probele obligatorii 

pentru obținerea pachetelor 

educaționale: analiză dosar, test , 

interviu

Pachete educaționale ce conțin: 

bursă, cursuri, practică

Locul de desfasurare al practicii: Sediul Green Court, Str. Gara Herastrau, 

Nr. 4, Cladirea A, Bucuresti, Sector 1 /    Laborator Orange 5G din cadrul 

Universitatii Politehnica din București, Clădire Rectorat, CAMPUS,  Splaiul 

Independenței nr. 313, Sector 6,  București si/sau online.

Detalii privind pachetele educaționale și  probele obligatorii pentru 

obținerea pachetelor educaționale se găsesc în  Regulament pentru 

acordarea pachetelor educaţionale postat la adresa: 

https://www.orange.ro/programul-educational/politehnica/

21 Orange Romania SA Bucuresti
Technology/Operations and Maintenance/IT Services Operations / 

Enterprise Infrastructure
Student in practica

Activitatea in dep. Enterprise Infrastructure presupune administrarea infrastructurii de servere cu 

sisteme de operare Linux și a sistemelor de stocare de date, precum si dezvoltarea automatizarilor pe 

aria de infrastructura.

Cunostinte dobandite: competente de administrare Linux si infrastructura hardware IT, concepte de 

automatizare.

1

Participarea la probele obligatorii 

pentru obținerea pachetelor 

educaționale: analiză dosar, test , 

interviu

Pachete educaționale ce conțin: 

bursă, cursuri, practică

Locul de desfasurare al practicii: Sediul Green Court, Str. Gara Herastrau, 

Nr. 4, Cladirea A, Bucuresti, Sector 1 /    Laborator Orange 5G din cadrul 

Universitatii Politehnica din București, Clădire Rectorat, CAMPUS,  Splaiul 

Independenței nr. 313, Sector 6,  București si/sau online.

Detalii privind pachetele educaționale și  probele obligatorii pentru 

obținerea pachetelor educaționale se găsesc în  Regulament pentru 

acordarea pachetelor educaţionale postat la adresa: 

https://www.orange.ro/programul-educational/politehnica/

22 Orange Romania SA Bucuresti
Technology/Operations and Maintenance/IT Services Operations / 

Platform Operations
Student in practica

In cadrul IT Platforms Engineering and Operations exista 2 echipe distincte: Platforms Ops si OMY 

Admin

Echipa IT Platforms Engineering & Operations are ca principal obiectiv proiectarea, dezvoltarea, 

operarea si intretinerea sistemelor informatice assimilate in piata IT sub denumirea “Platforme” (o 

componenta intermediara intre infrastrucutra IT (echipamente hardware pe baza carora se ridica 

masini virtuale cu sistem de operare) si nivelul aplicatie (dezvoltat de catre echipele IT Dev si 

intretinut de catre echipele AppAdmin, respectiv consolidate echipe DevOps) militand pentru 

consumarea acestor servicii sub sintagma PaaS (Platform as a Service).

Platfome: Kubernetes, incluzand si componente CI/CD (Continuous Integration / Continuous 

Delivery), Rancher 1.6, Weblogic, Jboss, Redis, Kafka, Elastiscsearch, Teamcity, Artifactory, Bitbucket, 

Jira, Confluence, Centralized logging – ELK (Elasticheark, Logstash, Kibana), Monitoring: Consul, 

Prometheus & Alert Manager, Grafana

Echipa OMY Admin administreaza infrastructura si aplicatiile Orange Money

Cunostinte si compentente dobandite: Infrastructura IT si IP, programare - scripting, siteme de 

monitorizare, pipeline CI/CD, administrare platforme si aplicatii

4

Participarea la probele obligatorii 

pentru obținerea pachetelor 

educaționale: analiză dosar, test , 

interviu

Pachete educaționale ce conțin: 

bursă, cursuri, practică

Locul de desfasurare al practicii: Sediul Green Court, Str. Gara Herastrau, 

Nr. 4, Cladirea A, Bucuresti, Sector 1 /    Laborator Orange 5G din cadrul 

Universitatii Politehnica din București, Clădire Rectorat, CAMPUS,  Splaiul 

Independenței nr. 313, Sector 6,  București si/sau online.

Detalii privind pachetele educaționale și  probele obligatorii pentru 

obținerea pachetelor educaționale se găsesc în  Regulament pentru 

acordarea pachetelor educaţionale postat la adresa: 

https://www.orange.ro/programul-educational/politehnica/


