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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

Cu o istorie de peste 50 de ani, Universitatea din 
Pitești este una dintre cele mai prestigioase instituții 
de învățământ superior și cercetare din sudul tarii, 
axată atât pe formarea de specialiști în domeniul 
învățământului universitar tradițional, cât și în domeniul 
învățământului tehnic, economic, juridic, administrativ 
sau sportiv. 
www.upit.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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300 de milioane de tineri din lume nu au loc de muncă şi nu mai studiază, potrivit The 
Economist, iar în unele ţări rata şomajului în rândul tinerilor a depăşit 30%. Organizația 
Mondială a Muncii a anunțat că șomajul în rândul tinerilor de la nivel mondial este de 
13%, majoritatea celor angajați lucrând sub nivelul lor de pregatire. 

În ceea ce privește situația din România, există peste 450.000 de șomeri, dintre care 
aproximativ 45.000 sunt tineri (sub 25 de ani).

Mulți tineri se îndreaptă spre facultățile cu profil juridic, în condițiile în care universitățile 
din România generează anual peste 6.000 de  absolvenţi în domeniu, iar numărul 
locurilor de munca nu depăşeşte 200 de posturi, 90% dintre acestea fiind pentru avocaţi 
cu experiență.

Studiile juridice în special în ciclul de licență nu asigură informații concrete despre modul 
în care teoria studiată are aplicabilitate în piața muncii, fiind dificil pentru studenți ca la 
finalizarea studiilor să transpună în practică cele învățate. 

Cu toate că pot exista și alte oportunități de specializare în domeniu decât cele foarte 
cunoscute, din cauza lipsei de informații, absolvenții nu se orientează către acestea, 
preferând să lucreze în alt domeniu decât cel studiat. 

DE CE ESTE NEVOIE DE STAGII DE PRACTICĂ
PENTRU STUDENȚI?
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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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7ȘTIAȚI 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
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Proiectul „Stagii de practică pentru cariere de succes în domeniul juridic”, inițiat de 
Institutul Notarial Român, în parteneriat cu Universitatea din Pitești și companiile 
Loop Operations și Economic Confort, își propune să îmbunătațească capacitatea  de 
ocupare și facilitarea adaptării la cerințele pieței muncii pentru un număr de 500 studenți 
și masteranzi la studii juridice și administrație publică din regiunea              Sud-Muntenia. 

Prin intermediul proiectului, 250 de studenți și masteranzi proveniți din facultăți de drept 
și administrație publică din regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia 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. 

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 rândul studenților participanți la program. 

Înscrie-te în program și beneficiază de serviciile de 
orientare profesională și consiliere în carieră 

Înscrie-te în program și beneficiază de 
stagii de practică personalizate 



10

10

● Student sau masterand la facultățile de drept sau administrație publică din cadrul 
Universității din Pitești sau din cadrul altor universități din regiunea Sud-Muntenia;

● 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;

● 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 strânsă 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;

PROFILUL CANDIDATULUI

PROFILUL CANDIDATULUI
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Ce reprezintă proiectul „Stagii de 
practică pentru cariere de succes în 

domeniul juridic” pentru studenți 
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Ești student la o facultate de drept sau administrație publică din regiunea Sud-Muntenia? 
Iată ce trebuie să faci

5. Câștigă unul dintre cele 25 de premii 
puse la dispoziție pei cei mai activi 

participanți

1. Înscrie-te în program 

2. Participă la sedințe de 
orientare și consiliere în 
carieră individuale și de 

grup

3. Fii un membru activ pe 
platforma de orientare în 

carieră

4. Participă la un stagiu 
de practică în organizația 

potrivită



13BENEFICIILE STAGIILOR DE PRACTICĂ

● Echivalarea cursului de pregătire practică obligatorie

● Acces la platforma interactivă de orientare și consiliere în carieră

● Descoperirea celei mai potrivite cariere în domeniul juridic

● Cunoștințe solide despre: cum să redactezi un CV și o scrisoare de intenție, cum să 
te prezinți corect și convingător la un interviu 

● Posibilitatea angajării dupa finalizarea programului de practică

● Posibilitatea de a câștiga unul dintre cele 25 de premii a câte 2000 lei

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

● Îmbunătățirea aptitudinilor pentru munca în echipă

● Acumularea de experiență în domeniu

● Interacțiunea cu profesioniști în domeniu

PENTRU STUDENȚI 
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Ce reprezintă proiectul „Stagii de 
practică pentru cariere de succes în 
domeniul juridic” pentru partenerii de 

practică?  

CE BENEFICII AU PARTENERII DE PRACTICĂ?
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Reprezentați o organizație cu activitate în domeniul juridic și doriți să vă implicați în 
proiectul „Stagii de practică pentru cariere de succes în domeniul juridic”? Iată 
care sunt etapele pe care va trebui să le parcurgeți: 

6. La final veți avea posibilitatea de a 
angaja studenții care vi se par potriviți 

pentru organizația dumneavoastră

1. Încheierea unui 
parteneriat de practică

2. Punerea la dispoziție 
a unui tutore care va 
superviza studenții 

acceptați în internship

4. Implicarea în procesul 
de selecție a studenților 

care vor participa în 
programul de practică

5. Tutorii desemnați vor 
superviza, urmări și 

evalua activitatea fiecărui 
student practicant
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16 BENEFICIILE COLABORĂRII PENTRU ORGANIZAȚII 

Proiectul se adresează operatorilor economici și publici cu activitate în domeniul juridic: 
cabine de avocați, birouri notariale, birouri de mediere, birouri de executare silită, 
procuratură, tribunale etc.

● Reducerea costurilor. Nu vor mai fi antrenate resurse financiare pentru organizarea 
și promovarea unui program de internship, iar procesul de recrutare și selecție va fi 
simplificat.

● Entuziasmul și motivația tinerilor. Ca partener de practică, vei avea ocazia să 
întâlnești studenți cu adevărat pasionați de domeniul lor de activitate, cu un real 
potențial de angajare.

● Cadru metodologic și instrumente de lucru. Întregul program de practică se va 
derula în baza unei metodologii de practică ce va asigura desfăsurarea unitară a 
stagiilor de practică.

● Creșterea nivelului de calitate. Partenerul de practică iși va putea adapta programul 
de stagii în baza feedback-ul oferit de studenți la sfârșitul sesiunilor de instruire. 

● Responsabilitate socială a organizației -  contribuția reală la educația și pregătirea 
tinerilor absolvenți și diminuarea șomajului în rândul acestora. 
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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



18

18

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

CUM TRANSFORMI
 STAGIUL DE PRACTICĂ ÎN JOB? 
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