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Stagii de practica – un pas spre dezvoltare 

 
 

Elevii din invatamantul profesional si tehnic din judetul 

Botosani au oportunitatea de a-si dezvolta abilitatile 

profesionale, si de a beneficia de servicii de consiliere si 

orientare în cariera prin participarea la stagii de practica! 

 

BENEFICIARII sunt elevi ai invatamantului profesional, cu 

specializarile: 
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 Mecanica; 

 Electronica si Automatizari; 

 Industria textila si pielarie; 

 Economic 

 

Avantaje: 

➢ Participarea la activități de consiliere și mentorat. 

➢ Participarea la stagii de practica organizate si aplicarea 

cunoștiințelor teoretice prin practică la agent economic. 

➢ Înțelegerea experienței de angajat, adaptarea și 

comunicarea la locul de muncă. 

➢ Observarea și înțelegerea utilajelor specifice industriei 

agentului economic. 

➢ Obținerea unei subvenții de 800 de lei la finalizarea 

stagiului de practică. 

➢ Simularea deschiderii unei afaceri prin Firmele de exercițiu. 

➢ posibilitatea găsirii unui loc de muncă stabil și cu 

posibilitate de creștere, învățare și avansare.  

 

Alte beneficii: 

 

➢ Elevii participanti pot câștiga 1.000 de lei dacă firmele lor 

de exercițiu infiintate se află în primele 5 cele mai bune 

planuri de afaceri.  
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➢ Prin intermediul unei firme de exerictiu vei invata cum să 

pornești și să gestionezi o afacere, prin simularea unor 

operațiuni din mediul real de afaceri, cum ar fi conceperea 

unui plan de afaceri, proiectarea și implementarea 

planurilor, gestionarea resurselor umane, materiale, de 

management și ale departamentului financiar contabil. 

 

Stagiile de practica se organizeaza in cadrul proiectului PRACTICA, MESERIE DE 

VIITOR PENTRU ELEVI DIN BOTOSANI, Proiect cofinantat din Fondul Social 

European prin Programul POCU 2014 – 2020 si este implementat de Asociatia 

INTER CONCORDIA in perioada 24 iulie 2020- 23 iulie 2022. 

 

Date de contact: 

 

Asociatia Inter Concordia 

Adresa de e-mail: info@interconcordia.ro; 

beatrice.agafitei@interconcordia.ro  
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