
Investește în oameni!
Proiect confinanțat din Fondul Social European

prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

CNDIPT

STUDIILE JURIDICE
între teorie și practică





3

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 „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea 
mai veche instituţie de învăţământ superior din România 
continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi 
inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 26.000 
de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, 
universitatea se bucură de un important prestigiu la 
nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 
aproximativ 260 de universităţi din străinătate.
www.uaic.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

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;

● 12,3% dintre românii cu vârsta între 15 și 24 de ani din regiunea Nord-Est a României 
nu au un loc de muncă;

Ceea ce avem de învățat să facem, învățăm făcând!
ARISTOTEL

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. 

Monitorul Oficial al României

Garanția Uniunii Europene pentru tineret

Programul Garanția pentru tineret, inițiat de Comisia Europeană, este menit să ofere 
celor sub 25 de ani un loc de muncă, stagiu sau instruire de calitate în termen de 4 luni 
de la intrarea în somaj sau terminarea studiilor.
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ACCESUL LA VIAȚĂ ACTIVĂ!

Mai mult de jumătate dintre tinerii abolvenți ai învățământului superior devin șomeri după 
terminarea studiilor. 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. 

„Cursurile pun accentul prea mult pe pregătirea teoretică, 
neglijând aplicarea acestora în practică”. 

indică rezultatele studiului „Distribuții statistice, interpretări și opțiuni privind starea 
calității în învățământul superior” realizat în 2011 de către Agenția Națională de 
Asigurare.
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6 STAGII DE PRACTICĂ pentru 250 de studenți

DIRECȚII DE ACȚIUNE

● Creșterea ratei de ocupare în muncă și îmbunătățirea accesului a 500 de studenți și 
masteranzi pe piața muncii;

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

● Dezvoltarea a 30 de parteneriate cu întreprinderi relevante din domeniul juridic; 

● Încurajarea și promovarea parteneriatelor pe termen lung între mediul accademic și 
mediul de afaceri;

CE OFERIM?  

● Servicii integrate și personalizate de orientare profesională și consiliere în cariera, 
individuală și de grup, pentru 500 de studenți;

● Stagii de practică în cadrul unor organizații (actori privați sau publici) de profil pentru 
250 de studenți;

● Accesul la oportunități de angajare pentru toți studenții implicați în proiect și la 
expertiza actorilor din cadrul întreprinderilor partenere;

● Dezvoltarea abilităților și a competențelor din domeniul juridic necesare în practică 
și solicitate de angajatori;

● O platformă online ce va constitui suport în derularea stagiilor de practică și consilierii 
și orientării în carieră și va permite accesul gratuit la resurse și informațiilor relevante 
din domeniu;
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CUI NE ADRESĂM?

Proiectul „Studiile juridice – între teorie și practică” 
se adresează atât studenților și masteranzilor care 
studiază în domeniile drept și administrație publică, cât și 
operatorilor economici și publici cu activitate în domeniul 
juridic (cabine de avocați, birouri notariale, birouri 
de mediere, birouri de executare silită, procuratură, 
tribunale) care vor să contribuie la pregătirea practică a 
tinerilor. 
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8 PROFILUL CANDIDATULUI

● Student sau masterand la facultățile de drept sau administrație publică din cadrul 
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași sau din cadrul altor universități din regiunea 
Nord-Est;

● Interes ridicat privind alegerea unei viitoare cariere în domeniul juridic;

● Motivația realizării unui plan de carieră și creării unui portofoliu profesional;

● Entuziast, conștiincios și punctual pe durata întregului program de consiliere profesională 
și a stagiului de practică;

PROFILUL PARTENERULUI

● Operator economic sau public cu activitate în domeniul juridic;

● Cabinete de avocatura, birouri notariale, birouri de mediere, birouri de executare silită, 
instanțe judecătorești, departamente juridice ale operatorilor economici etc.;

● Disponibilitatea pentru o colaborare strănsă cu mediul academic și pentru asistarea 
studenților pe parcursul stagiilor în dobândirea abillităților concrete necesare pe piața 
muncii;

● Asigurarea accesului la informații, metode, tehnici și instrumente necesare dezvoltării 
competențelor și abilităților practice ale studenților;

● Posibilitatea de a pune la dispoziție un reprezentant al organizației (tutore) pe tot 
parcursul programului de practică care să asigure îndrumarea studenților și transferul 
de know;
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DRUMUL SPRE CARIERA TA DE SUCCES! 

Rata scăzută a angajabilității în rândul tinerilor se 
datorează și lipsei de informații cu privire la ofertele 
existente pe piața și la cerințele angajatorilor. Nevoia 
unui program de practică este cu atât mai mare cu cât 
studenții și absolvenții nu cunosc pârghiile necesare 
în elaborarea unui plan de carieră și în setarea unor 
obiective pe termen lung în concordanță cu specializarea 
și interesele lor. 
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10 ORIENTARE ȘI CONSILIERE PROFESIONALĂ 
500 STUDENȚI

1. Completezi chestionarul de profilare și intri programul de orientare și consiliere 
profesională individuală și de grup; 

2. Participi la sesiunile de consiliere individuală realizate în cadrul centrelor de consiliere 
și în cadrul platformei online;

3. Dezvolți împreună cu consilierii portofoliul profesional complet și îți îmbunătățești 
abilitățile necesare căutării unui loc de muncă;

4.Primești asistență și consiliere pe probleme specifice în cadrul platformei online.
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11PROGRAM DE PRACTICĂ PERSONALIZAT
250 STUDENȚI

1. Ești selectat în urma corelării informațiilor din profilul personal cu nevoile comunicate 
de partenerii de practică;

2. Participi la un program de practică integrat și personalizat elaborat împreună cu  unul 
dintre reprezentații întreprinderilor de profil partenere;

3. Îți este alocat un tutore dintre reprezentanții partenerului de practică; 

4. Participi la activitățile derulate de partenerul de practică și primești feedback imediat 
din partea tutorelui alocat;

5. Primești calificative din partea tutorilor pentru îndeplinirea task-urilor primite;

6. Elaborezi dosarul de practică și intri în cursa pentru premiile în valoare de 2000 ron;

7. Elaborezi propuneri de îmbunătățire a programului de practică.
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12 REZULTATE

500 
studenți 

asistați și 
consiliați

25 
premii

30
organizații 

partenere din 
domeniul

juridic

250
studenți în 

programul de 
practică
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CE BENEFICII OBȚII? 

O educație de înaltă calitate presupune, dincolo de 
activitățile și pregătirea teoretică pe parcursul anilor de 
studii și dobândirea de competențe și abilități practice, 
care să permită absolventului să aducă o minimă valoare 
adăugata pentru angajator, pentru a motiva stabilirea 
unor raporturi de muncă normale, bazate un schimb 
corect și sustenabil. 
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14 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 toții studenții participanți. 

DE CE Studii juridice – între teorie și practică?

Echivalarea programului de pregătire practică obligatoriu pe durata anilor de studiu;

● Posibilitatea angajării dupa finalizarea programului de practică la unul dintre partenerii 
de practică; 

● Accesul la o platformă online cu informații de actualitate din domeniul juridic și cu 
resurse privind evoluția pieții muncii din România;

● Acces la situații reale de business, posibilitatea interacțiunii cu profesioniști din domeniu, 
transfer de know-how;

25
de studenți

2000 RON
premiu 

excelență
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CE BENEFICII OBȚII? 

Proiectul „Studiile juridice – între teorie și practică” 
își propune să contribuie prin activitățile sale la creșterea 
ratei de ocupare a 500 de tineri absolvenți printr-o mai 
bună corelare a programelor de studii cu dinamica și 
cerințele pieții muncii și la îmbunătățirea serviciilor de 
orientare și consiliere profesională din România. Totodată, 
proiectul încurajează întreprinderile partenere să vină 
în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare profesională ale 
studenților cu oferte de muncă salarizate. 
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16 CE NE PROPUNEM?

de studenți participanți la programul de consiliere profesională și 
orientare în carieră;

de studenți incluși în programul de practică oferit de întreprinderile 
partenere din domeniul juridic;

de studenți care au participat la consilierea profesională și orientare 
în carieră și au găsit un loc de muncă;

de premii acordate studenților cu cele mai bune rezultate la programul 
de stagii de practică;

de parteneriate cu agenți economici din domeniul juridic pentru 
asigurarea locurilor de practică pentru studenți; 

manual de practică ce conține ghidul și programul de practică;

metodologie pentru consiliere și orientare profesională; 

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

500

250

25

25

30

1

1

1
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17DE LA STAGIU DE PRACTICĂ LA JOB

Beneficii materiale vs. dezvoltare profesională și personală

Pentru începutul carierei tale setează-ți alte priorități și așteptări profesionale 
decât beneficii salariale. 

● Conștientizează ca este absolut necesar să urmezi cursul firesc al carierei tale și 
trebuie să treci și tu prin toate etapele învățării înainte de a cunoaște succesul. 

● Alege-ți un stagiu de practică în domeniul tău de studiu,  care să te ajute să dobândești 
abilitățile necesare.

● Profită de toate oportunitățile și avantajele pe care un program de practică ți-l poate 
oferi. 

Succesul unui stagiu de practică

Demonstrează potențialului angajator că tu meriți să faci parte din echipă pe o 
perioadă nedeterminată:

● Fii entuziasmat și motivat – emană energie pozitivă și arată celorlalți interesul tău de a 
lucra în continuare cu ei;

● Investește timp în dezvoltarea relațiilor profesionale – cunoaște-ți colegii, pune întrebări, 
fii deschis și comunicativ;

● Fii permanent informat – documentează-te cu privire la modificările legislative și la 
situația pieței actuale, consultă literatura de specialitate;

● Setează-ți obiectivele și responsabilitățile tale ca stagiar
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18 NOTES



Învăţătura trebuie transformată 
în fapte; altfel se şterge.

Honoré de Balzac
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