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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 din Bucureşti este una din cele mai 
importante instituţii de învăţământ superior din 
România. În cei 149 de ani de existenţă, ea a ajuns 
să aibă un solid prestigiu naţional şi internaţional. 
Universitatea oferă numeroase programe de studii, 
la toate nivelurile şi formele de pregătire universitară: 
84 programe de licenţă, 18 specializări de învăţământ 
deschis la distanţă, 170 programe de masterat, peste 
50 programe de doctorat, programe de înalte studii 
postuniversitare, programe de reconversie profesională 
şi de perfecţionare.
www.unibuc.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



4

4 CONTEXT

*
Rata șomajului în rândul tinerilor (aproape 25%) este 
una dintre cele mai grave probleme la nivel european. 

În România, la finalul lunii februarie 2014, conform 
statisticilor ANOFM, numărul șomerilor sub 25 de ani 

era de 72.306.

*
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Una dintre principalele cauze ale acestui fenomen este incompatibilitatea dintre oferta 
educațională preuniversitară și universitară și cerințele pieței muncii. 

Clivajul între programa de pregătire la nivelul sistemului de învățămant și competențele 
practice solicitate pe piata muncii reprezintă de altfel o problemă ce a luat în ultima 
perioadă amploare în aproape toate statele europene. Angajabilitatea redusă în rândul 
tinerilor este cauzată de faptul că la finalul studiilor aceștia nu au competențele practice 
necesare pentru desfășurarea activităților pentru care s-au pregătit.

Majoritatea absolvenților din domeniul juridic decid să-și schimbe parcursul carierei și să 
aleagă un alt domeniu de activitate. 

În contextul dificultăților de adaptare la cerințele pieții 
muncii și la criteriile de angajabilitate a actorilor economici, 
experiența unui stagiu de practică oferă studenților noi 
perspective și posibilități de învățare și avansare. 

DE CE ESTE NEVOIE DE STAGII DE PRACTICA?
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6 STAGII DE PRACTICĂ pentru 250 de studenți

Doar 9% dintre angajatori au afirmat că oferă posibilitatea 
efectuării de stagii de practică.

Obiectivul de încheiere de parteneriate între universități și 
operatorii economici  identificați în timpul proiectului vine în 
întâmpinarea nevoilor tinerilor absolvenți și a cerințelor pieței. 

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.

LOCURI DE MUNCĂ și MESERII pe care le pot practica absolvenții de 
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ:

● Administrația centrală (ministere)
● Administrația locală (primării, consilii)
● Unități descentralizate în teritoriu 
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*
Majoritatea angajatorilor sunt de părere că abilitățile și 
competențele pe care tinerii le dobândesc în perioada 

studiilor nu sunt întotdeauna pe deplin relevante 
pe piața muncii, destul de mulți absolvenți de studii 

superioare ajungând să se angajeze pe posturi 
necorelate cu calificarea obținută în facultate. 

*

CE NE PROPUNEM?
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8 FĂ PRIMUL PAS SPRE CARIERA TA DE SUCCES! 

În perioada august 2014 – aprilie 2015, 
250 de studenți și masteranzi proveniți din 
facultăți de drept și administrație publică din 
regiunea de dezvoltare București – Ilfov vor 
avea ocazia să participe la stagii de pregătire 
practică în cadrul organizațiilor de profil: 
cabinete de avocatură, birouri notariale, 
birouri de mediere, birouri de executare 
silită, procuratură, tribunale etc. 

Proiectul „Începe cu dreptul cariera ta!”, inițiat de Institutul Notarial Român, 
în parteneriat cu Universitatea din București și companiile Loop Operations și 
Economic Confort, își propune dezvoltarea competențelor practice și abilităților 
studenților necesare în vederea adaptării la cerințele pieței muncii și obținerii unui loc 
de muncă. 

Prin intermediul activităților de orientare profesională și consiliere în carieră, precum 
și a stagiilor de practică în domeniu, proiectul își propune îmbunătățirea accesului pe 
piața muncii și a ratei de ocupare în randul studenților participanți la program. 

Înscrie-te în program și beneficiază de serviciile de orientare profesională și consiliere 
în carieră!
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Îmbunătățirea accesului a 500 de studenți și masteranzi pe piața muncii și diminuarea 
ratei șomajului

*

Facilitarea procesului de planificare a carierei și de identificare a unui loc de muncă

*

Stagii de practică pentru 250 de studenți și masteranzi.

*

Dezvoltarea a 30 de parteneriate cu organizații relevante din domeniul juridic

*

Încurajarea și promovarea parteneriatelor pe termen lung între mediul accademic și 
organizațiile de profil

 OBIECTIVELE PROIECTULUI 

Marile realizări sunt create nu prin putere,
ci prin perseverență!
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10 CUM ÎNCEPI CU DREPTUL CARIERA TA? 

Pe toată durata proiectului, propunem studenților și masteranzilor la facultățile de drept și 
administrație publică, următoarele activități dedicate dezvoltării personale și profesionale: 

Program integrat și personalizat de consiliere și orientare profesională pentru 500 de 
studenți  ce urmează studii juridice și administrative

Participare activă în cadrul unei platforme online ce va permite comunicarea directă 
cu tutorii și consilierii în carieră, precum și accesul la cele mai relevante resurse din 
domeniul juridic

Stagii de practică pentru 250 de studenți adaptate la profilul acestora în cadrul unor 
organizații cu activitate în domeniul juridic de la nivelul regiunii București - Ilfov

Participarea la tot programul de practică și accesul la expertiza tutorilor implicați în 
proiect și la oportunitățile de angajare in domeniu
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11DACĂ EȘTI STUDENT…

*
Intră în programul de consiliere și orientare 

profesională și participă la stagiile de practică din 
cadrul proiectului Începe cu dreptul cariera ta! pentru 

a-ți dezvolta abilitățile și competențele practice și a 
cunoaște potențialii angajatori, 

*
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12 PARCURGE URMĂTOARELE ETAPE….

Completează formularul de înscriere și te vei număra 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 START 
stagiu de practică pentru 250 de studenți

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 premiul în valoare de 
2.000 ron

Nu există 
niciun lift care 

să te ducă 
spre succes. 

Trebuie să urci 
pe scări.
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13ȘI VEI BENEFICIA DE….

ECHIVALAREA practicii obligatorii pe durata anilor de studiu;

EXPERIENȚĂ ca urmare a participării la un program de practică personalizat în 
organizații de profil;

INFORMARE cu privire la noutățile din domeniu;

EXPERTIZA tutorilor și a întregii echipe a partenerului de practică. Vei primi feedback și 
îndrumare pentru toate problemele pe care le întâmpini;

AVANTAJ în fața altor tineri absolvenți în ceea ce privește găsirea unui loc de muncă, 
stagiul de practică din cadrul proiectului reprezentând o recomandare valoroasă în fața 
angajatorului;

OPORTUNITĂȚI REALE de angajare la unul dintre partenerii de practică implicați în 
proiect;

RESURSE - prin intermediul platformei online dedicată interacțiunii cu tutorii și consilierii 
în carieră;
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14 TIPS AND TRICKS 

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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*
Reprezinți o instituție publică sau privată cu activitate 

în domeniul juridic (cabinet de avocatură, birou notarial, 
birou de mediere, birou de executare silită, procuratură, 

instanță judecătorească etc.) și vrei să te implici în 
proiectul „Începe cu dreptul cariera ta!”?

Realizează profilul candidatului potrivit și noi vom face 
matching-ul cu studenții din programul de consiliere și 

orientare profesională. 

*

DACĂ ACTIVEZI ÎN DOMENIUL JURIDIC…
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16 IMPLICĂ-TE ÎN URMĂTOARELE ACTIVITĂȚI….

SI VEI BENEFICIA DE…

Încheie parteneriatul în baza căruia vei putea organiza stagii de practică în cadrul 
organizației tale

Desemnează pe unul dintre membrii echipei tale pentru a fi tutorele studenților sau 
masteranzilor aleși pentru stagiul de practică

Selectează studenții care vor face practică în cadrul organizației tale în funcție de 
profilulul lor

Participă la jurizarea dosarelor de practică și a activității studenților participanți și 
desemnează primii 25 de studenți care vor primi premii în valoare de 2.000 ron 

Eficientizarea timpului și a resurselor financiare prin simplificarea procesului de 
recrutare și selecție

Networking prin contactul direct cu ceilalți parteneri implicați în derularea programului 
de practică

Calitatea programului de practică va fi asigurată prin feedback-ul oferit de studenți la 
sfârșitul sesiunilor de instruire
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CE BENEFICII OBȚII? 

*
Stagiile de practică - o situație win-win pentru studenți 

și pentru partenerii de practică

Atât angajatorii, cât și studenții din cadrul proiectului 
Începe cu dreptul cariera ta! vor beneficia de 

avantajele programului. Pregătirea teoretică și practică 
a tânărului absolvent va aduce valoare adăugată reală 
pentru angajator prin stabilirea unor raporturi de muncă 

normale, bazate un schimb corect și sustenabil.
*

REZULTATE ANTICIPATE 
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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 organizațiile 
partenere;

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 din 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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