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3INIȚIATORII PROIECTULUI

Institutul Notarial Român desfășoară activități de 
formare profesională a următoarelor categorii de 
beneficiari: notari publici, notari stagiari, personal de 
specialitate din cadrul birourilor notariale, precum și 
alte categorii de specialiști în domeniu. De la înfiinţare, 
INR a desfășurat cursuri de formare pentru 5000 de 
profesioniști la nivel național din profesiile enumerate 
mai sus și a colaborat cu facultăţile de drept din mai 
multe orașe din țară.
www.institutulnotarial.ro

Universitatea Ovidius din Constanța reprezintă o 
instituție de învățămant superior de stat cu îndelungată 
experiență în domeniul cercetării științifice care 
desfășoară programe de pregatire la toate cele trei 
niveluri ale procesului Bologna (licență, masterat, 
doctorat) în cadrul celor 16 facultăți din structura sa. 
Programele sale de formare și de cercetare științifică 
sunt recunoscute la nivel național, dar și internațional.  
www.univ-ovidius.ro

Loop Operations este o companie de consultanţă 
integrată pentru proiecte sustenabile, oferind o gamă 
completă de servicii, de la identificarea nevoilor, 
la dezvoltarea, managementul şi promovarea unui 
proiect. Cele patru componente Loop Operations 
– Finance, Management, Skills şi Communication 
-  se completează reciproc, transformând eforturile 
de dezvoltare ale unui proiect într-un proces fluid şi 
natural. 
www.loopoperations.ro

Economic Confort este o societate comercială ce are ca 
obiect de activitate oferirea de servicii de contabilitate, 
audit financiar şi consultanţă în domeniul fiscal. De 
asemenea, societatea Economic Confort este constant 
preocupată de creşterea calităţii la nivelul profesiilor 
din domeniu, prin iniţierea tinerilor absolvenţi de studii 
superioare sau studenţilor în tainele meseriei.
www.ec-confort.ro
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4 DESPRE PROIECT
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Ce ne propunem? 

Creșterea șansei de integrare pe piața muncii pentru 500 studenți și masteranzi care 
studiază in domeniile drept și administrație publică din zona Sud – Est. 

Cum? 

● Orientare și consiliere în carieră individuală și de grup; 
● Stagii de practică în organizații publice sau private cu profil juridic;
● Dezvoltarea unei platforme interactive de orientare și consiliere în carieră, precum și 

de informare asupra noutăților în domeniu; 

Cui ne adresăm?

● Studenților și masteranzilor care studiază în domeniile drept și administrație publică 
în cadrul Universității Ovidius din Constanța, dar și în cadrul altor universități din 
regiunea Sud-Est

● Operatorilor economici și publici cu activitate în domeniul juridic (cabine de avocați, 
birouri notariale, birouri de mediere, birouri de executare silită, procuratură, tribunale 
etc.)

Ideea proiectului a pornit de la faptul ca anual, în cadrul facultăților cu profil juridic și 
de administrație publica, finalizează studiile peste 6000 de absolvenți, însă numărul 
locurilor de muncă nu depășește 200, iar nivelul de pregătire și experiență necesar 
pentru ocuparea acestora este unul înalt. 

DESPRE PROIECTUL
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Esti student și dorești să participi în proiectul „Drept la practică!“? Iată care sunt 
pașii pe care va trebui să îi urmezi:

Completează formularul de înscriere și numără-te printre primii 500 de studenți incluși  
în programul de consiliere și orientare profesională

Participă la sesiunile de consiliere și orientare profesională și dezvoltă planul tău de 
carieră și un portofoliu profesional complet

Intră pe platforma online pentru a primi asistență și consiliere pe probleme specifice din 
parcursul tău profesional

Matching între profilul tău de candidat și profilul partenerilor de practică 

Fii printre cei 250 de studenți selectați pentru participarea la stagiile de practică

Participă la activități concrete specifice domeniului tau de pregătire și intră în contact 
cu situații reale 

Întocmește dosarul  de practică pentru a intra în cursa pentru unul dintre cele 25 de 
premii în valoare de 2.000 ron
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Munca îți va ocupa o mare parte din 
viață. Așa că, pentru a fi într-adevar 
satisfăcut, trebuie să oferi societății 
un produs sau un serviciu de bună 

calitate. Si pentru a produce ceva de 
bună calitate, trebuie într-adevăr să îți 

iubești domeniul de activitate.
Steve JOBS
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Reprezentați o organizație cu activitate în domeniul juridic și doriți să vă implicați 
în proiectul „Drept la practică!“?.  Iata care sunt etapele pe care va trebui să le 
parcurgeți: 

Dezvoltarea unui parteneriat pentru desfășurarea stagiului de practică; 

Dacă reprezentați o organizație cu activitate în domeniul juridic care dorește să contribuie 
la pregătirea practică a viitorilor profesioniști, contactați-ne pentru a pune bazele unui 
parteneriat.

Punerea la dispoziție a unor tutori (dintre reprezentanții organizației) ce vor fi 
remunerate și care vor superviza studenții acceptați pentru stagiul de practică; 

Organizatia dumneavoastră va trebui sa pună la dispoziție 1 sau sau mai mulți angajați 
(proporțional cu numărul studentilor primiți în practică) care să joace rolul de tutori. 
Aceștia vor coordona programul de practică la nivel de organizație.

Participarea la procesul de selecție al studenților încluși în programul de internship 
la nivel de organizație;

Veți avea posibilitatea de a participa în procesul de selecție a studenților ce vor fi  încluși 
în programul de internship la nivelul organizației dumneavoastră. Internii vor selectați în 
baza profilului lor personal și a nevoilor organizației. 

Supervizarea și evaluarea internilor;

Tutorii vor fi responsabili de supervizarea și evaluarea internilor în baza metodologiei de 
practică stabilită anterior; 
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Cel care dobândeşte cunoaşterea, dar 
nu o pune în practică este ca acela 

care ară pământul, dar nu-l seamănă.
 

Ralph Waldo Emerson
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de studenți incluși în programul de consiliere profesională și orientare 
în carieră;

de studenți participanți la programul de practică oferit de întreprinderile 
partenere din domeniul juridic;

de studenți care au beneficiat de consiliere profesională și orientare 
în carieră și au găsit un loc de muncă;

de premii oferite celor mai activi studenți în cadrul programului de 
practică;

de parteneriate cu organizații reprezentantive din domeniul juridic 
pentru asigurarea locurilor de practică pentru studenți; 

manual de practică ce conține ghidul și programul de practică;

metodologie de oferire a serviciilor de consiliere; 

platformă online suport pentru desfășurarea stagiilor și derularea 
consilierii în carieră.

500

250

25

25

30

1

1

1
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De ce implementăm acest proiect?
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ȘTIAȚI CĂ...? 

● La nivel european, 5,7 milioane de tineri sub 25 de ani nu au un loc de muncă;
● Peste 50% dintre elevii și studenții români care termină studiile devin șomeri;
● În fiecare an există peste 2000 de absolvenți ai facultăților de studii juridice și 

administrative, iar numărul joburilor nu depăşeşte 200 de posturi;
● 76.8% dintre studentii romani considera ca oferta educationala ar trebui adaptata la 

cerinţele pieţei muncii. 
● 87% dintre absolvenții de drept consideră ca au obținut cunștințele necesare desfășurării 

activității direct  la locul de muncă.

CONCEPTE IMPORTANTE 

● Practica este activitatea desfășurată de elevi și studenți, în conformitate cu planul de 
învățământ, care are drept scop verificarea aplicabiliății cunoștințelor teoretice însușite 
de aceștia în cadrul programului de instruire. 

● Partener de practică – instutiția centrală sau locală sau orice altă persoană juridică 
din România care poate participa la procesul de instruire practică a studenților și 
masteranzilor.

● Practicant – studentul sau masterandul care desfășoară activități practice pentru 
consolidarea cunoștințelor practice și pentru formarea abilităților, spre a le aplica în 
concordanță cu specializarea pentru care se instruiește.  

(Monitorul Oficial al României)



13CE OFERIM STUDENȚILOR?

Beneficii pentru cei care doresc să se 
implice în program 



14

14 BENEFICII 

Pentru STUDENȚI:

● Echivalarea programului de pregătire teoretică obligatorie pe durata anilor de studiu;
● Informații despre cum să dezvolți un CV care să vândă și o scrisoare de intenție 

convingătoare; 
● Posibilitatea angajării dupa finalizarea programului de practică la unul dintre parteneri; 
● Accesul la o platformă online cu informații de actualitate din domeniul juridic și cu 

resurse privind evoluția pieței muncii din România;
● Acces la situații reale de business și posibilitatea interacțiunii cu profesioniști din 

domeniul juridic dispuși să te ajute;

Premii în valoare de 2.000 ron  – 25 studenți

După finalizarea stagiului de practică, în măsura în care 
se dovedește participarea la întregul program, un juriu 
format din reprezentanți ai tuturor operatorilor econimici 
și publici vor evalua portofoliile elaborate de către toți 
studenții participanți. 

25
de studenți

2000 RON
premiu 

excelență
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Stiați că: 

În procesul de învățare ne amintim: 
● 10% din ceea ce citim;
● 20% din ceea ce auzim; 
● 30% din ceea ce vedem;
● 50% din ceea ce vedem și auzim; 
● 70% din ceea ce spunem; 
● 90% din ceea ce facem.

Pentru PARTENERII DE PRACTICĂ:

● Posibilitatea de a alege interni cu real potențial de angajare și care se potrivesc cu 
profilul organizațional;
● Organizarea unui program de practică într-o manieră eficientă, cu o investiție minimă 
de bani și timp; 
● Selectarea studenților în baza profilurilor acestora elaborate de către consilierii în 
carieră;
● Demonstrarea unui comportament organizațional responsabil, prin deschiderea către 
probleme importante ale comunității precum somajul în rândul tinerilor.
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Pentru a ne asigura că vei profita la maxim de experiența stagiilor de practică, îți oferim 
câteva sfaturi în ceea ce privește experiența ta în cadrul proiectului Începe cu dreptul 
în cariera ta!  

Stabilește-ți obiective 
personale realiste și 

realizabile.

Investește timp în 
dezvoltarea relațiilor 

profesionale - cunoaște-
ți colegii, pune întrebări, fii 

deschis și comunicativ.

Documentează-te 
cu privire la 

istoricul și activitățile 
organizației.

Fii permanent informat. Documentează-te cu privire la modificările legislative și la 
situația actuală, consultă literatura de specialitate.

Păstrează materialele pe care le-ai obținut pe perioada stagiului de la tutorele tău.

Cunoaște-ți calitățile
 și defectele. Curajul 
de a-ți recunoaște 
punctele slabe va fi 

apreciat.

Pune întrebări tutorului.
Vei fi considerat

o persoană activă, 
sociabilă și interesată de 

job-ul dorit.

Vorbește despre 
ceea ce ai făcut sau
despre ceea ce îți

place să faci.

„EXPERIENȚA STĂ LA BAZA ORICĂRUI PROGRES!”
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17CE REZULTATE NE PROPUNEM?

LOCURI DE MUNCĂ și MESERII pe care le pot practica absolvenții de 
studii juridice: 

● Magistratură – judecători sau procurori
● Avocatură
● Notariat
● Consilieri juridici
● Mediatori
● Consilieri pentru afaceri europene 
● Consilieri în cadrul serviciului de probațiune
● Executori judecătorești
● Practicieni în insolvență
● Grefieri
● Profesori și/sau cercetători în cadrul învățământului universitar.

Alege un job pe care să îl iubești și nu 
va mai trebui să muncești nici macar o 

zi pentru întreaga ta viață. 
Confucius
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Proiectul își propune să creeze o soluție pe termen lung adresată tinerilor care 
studiază în domeniu, cu scopul sprijinirii lor în vederea găsirii unui loc de muncă: 

● Temele și rapoartele de practică vor fi accesibile online și vor constitui modele de 
aplicare practică a cunoșințelor teoretice studiate;

● Partenerii vor dezvolta servicii de recrutare specializate pentru domeniul juridic

● Platforma online dezvoltată în cadrul proiectului va fi administrată și actualizată constant 
cu exemple de bune practici, modele de documente, formulare; în cadrul platformei v-a 
funcționa un forum dedicat persoanelor interesate de domeniu. 

● Consilierea prin intermediul platformei va continua și dupa finalizarea proiectului, 
oferind tinerilor absolvenți din domeniu o sansă în plus în construirea carierei pe care 
și-o doresc.

● Instrumentele și metodologiile dezvoltate vor fi transferate în timp și către alte universități 
cu profil similar, dar și către alți agenți economici;
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Învăţaţi şi de la predecesori; căci aceasta 
este cea mai bună învăţătură.

Xenophon
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