
 

Obiectivele proiectului 

Obiectivul general al proiectului 
constă în creșterea gradului de 

inserție pe piața muncii a studenților 
și dezvoltarea aptitudinilor de muncă 

prin participarea la programul de 
orientare și consiliere profesională și 
efectuarea stagiului de practică. Prin 

aceste programe, studenții obțin 
competențe legate de creativitate, 
drept de proprietate intelectuală, 

TIC, protecția mediului, nivel actual 
al informației, calități de muncă în 
echipă, de redactare, de exprimare 

tehnică și redactare în limba română 
și engleză, de opțiune pentru alegere 

optimă, funcție de capacitate etc. 

Acest proiect se înscrie în strategia 
Consiliului European relansată prin 

Strategia de la Lisabona prin 
comutarea accentului pe creșterea 
dezvoltarii economice și pe ocupare 

în spiritul orientărilor strategice 
comunitare privind coeziunea pentru 

2007-2013. 

Investește în 
OAMENI 

 
Proiect co-finanțat din  

Fondul Social European prin 
Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007 – 2013 

Axa prioritară 2: Corelarea 
învățării pe tot parcursul vieții cu 

piața muncii  

Domeniul major de intervenție 2.1: 
„Tranziția de la școală la viața 

activă”  

Contract : nr. 
POSDRU/161/2.1/G/132889 

Cod SMIS: 51563 

O șansă pentru 
cariera ta 

B-dul Mihai Viteazul, nr. 1, Timișoara, 300222 

+40 256 403 670 

http://practicor.ro/euro-regio/ 

 

Contact 
PRACTICOR ® EURO-REGIO 

Parteneriat regional şi euro-regional 
pentru tranziţia spre piaţa muncii 

prin consiliere pentru carieră şi 
stagii de practică la angajator 

Stagiile de practică 

 



 
 

“Singura sursă veritabilă 
de cunoaștere este 
experiența”     Albert Einstein 

 
În primul rând, stagiile de practică 

sunt un mijloc prin care câștigi 
experiență.  

Cunoștințele teoretice sunt importante 
și îți asigurp un avantaj în obținerea 
unui stagiu de practică, însă pentru a 
avea un avantaj și pe piața muncii, ai 
nevoie de experiență practică. Pune- te 
în locul angajatorului. Ce ai alege? un 

absolvent fără pic de experiență 
practică sau unul care a convins deja 2-
3 angajatori să îi dea o șansă și care în 

urma respectivelor oportunități a 
acumulat experiență practică relevantă 

din unul sau mai multe domenii? 

 

Practica îți creează șanse 
Piața muncii este una foarte competitivă, iar dacă îti doresti să ai o șansă la un loc de muncă pe 
care ți-l dorești, va trebui să te distingi de ceilalți potențiali candidați și să vii cu ceva în plus. Nu 
e un secret că angajatorii preferă să selecteze angajați cu experiență în domeniu deoarece aceștia 
sunt mai competitivi, pot da randament la locul de muncă încă din primele ore de angajare, dar 
și pentru că pregătirea lor la locul de muncă este mai ieftină și durează mai puțin. Astfel, stagiile 
de practică sunt cele care dau o șansă deopotrivă studenților și absolvenților de a se încadra pe 
piața muncii, oferindu-le un minim de experiență ca punct de plecare. 
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S-ar putea să nu ți se pară atât de 
importantă oportunitatea de a cunoaște 
oameni noi, însă ar trebui să știi că multe 
dintre locurile de muncă nu se licitează pe 
piaţa muncii, ci se ocupă în baza unor 
relații preexistente. Companiile de head-
hunting, de exemplu, transmit oportunități 
de angajare unor persoane cu care au mai 
lucrat și în trecut, avâd astfel un plus de 
siguranţă că în momentul în care 
recomandă un candidat, acesta este unul 
demn de atenția potențialului angajator. Pe 
de altă parte, în timpul stagiilor de practică, 
ai oportunitatea de a cunoaște profesioniști 
din domeniul tău, oameni care chiar dacă 
nu îți vor deveni în mod obligatoriu colegi, 
pot să te sprijine cu recomandări către alți 
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angajatori, recomandări care funcționează 
similar cu garanțiile. 

Pregătirea academică pentru cariera ta îți 
relevă inteligeța si abilitatea de a învăța, 
însă stagiile de practică îți oferă 
oportunitatea de a aplica ceea ce ai învățat 
și de a-ți dezvolta abilitățile. Dincolo de 
abilitățile practice pe care le dezvolți, 
dobândești și o serie de cunoștințe noi, 
cunoștințe care țin de detalii și de aspecte 
de finețe, pe care la școală nu le poți 
dobândi datorită volumului și așa prea 
mare de informații pe care profesorii 
trebuie să ți-l transmită într-un timp foarte 
scurt. 


