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Inițiativa „Digital Opportunity 
Traineeships”, o inițiativă în materie de 
formare finanțată de UE, urmărește să 

sprijine companiile în vederea identificării 
candidaților competenți în sectorul digital 

pentru ocuparea posturilor vacante 
existente. 

Această inițiativă va spori gradul de 
conștientizare cu privire la importanța 

formării la locul de muncă în scopul 
dobândirii de competențe digitale, 

contribuind totodată la atragerea unui 
număr mai mare de studenți către o 

carieră asociată profesiilor din sectorul TIC. 
Competențele digitale nu sunt necesare 

doar în sectorul TIC, ci în toate sectoarele. 

Pentru studenți și proaspăt absolvenți, 
stagiile temporare reprezintă o șansă unică 

de a-și dezvolta competențele digitale  
și de a-și îmbunătăți perspectivele de 

angajare. Inițiativa „Digital Opportunity 
Traineeships” este concepută pentru a 
genera avantaje durabile atât pentru 

întreprinderi, cât și pentru persoanele 
aflate în căutarea unui loc de muncă.

De ce ar trebui să fie interesate companiile?
Multe companii întâmpină dificultăți în identificarea unor 
candidați care să dețină competențe digitale ce corespund 
cerințelor unui loc de muncă modern. Prin urmare, sute de 
mii de locuri de muncă vacante rămân neocupate, în pofida 
ratei ridicate a șomajului în unele părți ale Europei. Mai mult, 
numeroase companii, de la IMM-uri până la mari corporații, 
pur și simplu nu dețin capacitatea necesară de a instrui 
studenți la locul de muncă sau nu dispun de resurse ori de 
timp pentru a organiza programe de stagii pe cont propriu. 

Inițiativa „Digital Opportunities Traineeship” este concepută 
pentru a soluționa aceste probleme. Întreprinderile care 
găzduiesc deja stagiari în cadrul programului „Erasmus+”  
vor afla că inițiativa nu presupune niciun fel de povară 
suplimentară. Stagiile sunt considerate a fi printre cele mai 
eficace metode de a atrage angajați competenți.

Cum pot companiile să se implice?
Companiile își pot publica ofertele pe platformele 
Drop’pin@EURES sau ErasmusIntern ori le pot face 
cunoscute prin contacte directe cu birourile destinate 
carierei din cadrul universităților. Asociațiile regionale  
cu profil educațional și centrele de cercetare sunt  
eligibile pentru astfel de stagii.

Companiile care își publică ofertele peDrop’pin@EURES  
sau pe ErasmusIntern ar trebui să opteze pentru  
categoria „Digital Opportunity” pe ambele platforme.  
Pentru a-și publica ofertele pe platformele menționate 
anterior, companiile trebuie să se înregistreze ca  
angajatori pe ambele site-uri web.
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!Companiile nu trebuie să semneze un contract cu 

universitățile, ci doar să facă oferte în calitate de instituții 
gazdă și să semneze contractul de formare cu stagiarul. 

Există o listă a universităților participante?
Lista universităților participante în cadrul programului 
„Erasmus+”, structurată pe țări, este publică și disponibilă 
aici. Datele de contact ale biroului Erasmus+ sunt de obicei 
publicate pe site-ul web al universității.

Pentru a afla mai multe despre cum pot participa 
universitățile, faceți clic aici. 

Cine poate fi o organizație gazdă?
Întreprinderile sau orice alt loc de muncă relevant pot 
găzdui stagiari. Camerele de comerț și asociațiile de 
întreprinderi pot oferi stagii și pot totodată corela cererea  
și oferta, devenind, prin urmare, parteneri ai universităților.

Cine suportă costurile asigurării stagiarului?  
Plata asigurării stagiarului va fi convenită între companie  
și universitate în cadrul contractului de formare semnat 
anterior începerii stagiului. Studenții nu suportă costurile 
asigurării din bursa Erasmus+. 

Instituțiilor/companiilor gazdă le revine în vreun 
fel răspunderea de a continua colaborarea după 
terminarea stagiului?  
Compania gazdă nu este în niciun fel obligată să angajeze 
un stagiar după încheierea stagiului sau să îl/o păstreze  
o perioadă mai îndelungată decât cea convenită. Potrivit 
normelor Erasmus+, durata stagiilor poate fi de două până 
la 12 luni, durata reală a fiecărui stagiu depinzând de 
universitate și de companie. Durata este convenită la 
momentul semnării contractului de formare. 

Care este situația drepturilor de proprietate 
intelectuală?
Erasmus+ se bazează pe contractul de formare semnat  
de companie și stagiar. Pe lângă acest contract, companiile 
pot adăuga alte înțelegeri/convenții, inclusiv clauze de 
confidențialitate.

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

 ▶ https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities 

 ▶ https://erasmusintern.org/

 ▶ https://ec.europa.eu/programmes/ 
erasmus-plus/opportunities_ro
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