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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 interesați studenții și 
proaspăt absolvenții?
În prezent, din ce în ce mai multe locuri de muncă solicită 
competențe digitale avansate, însă doar 36% din totalul forței 
de muncă le deține. Unul dintre obiectivele inițiativei „Digital 
Opportunity Traineeships” este acela de a încuraja studenții  
și proaspăt absolvenții din toate disciplinele să efectueze  
stagii pentru a-și consolida competențele digitale, sporindu-și 
abilitatea de a se angaja și reușind să obțină experiență 
valoroasă de muncă în străinătate. Stagiile sunt deschise atât 
pentru femei, cât și pentru bărbați. Femeile sunt în mod special 
încurajate să aplice, având în vedere că, în prezent, sunt 
insuficient reprezentate la nivelul carierelor din domeniul STIM.

Aflați mai multe despre stagiile Erasmus+.

Cum pot depune candidatura studenții?
Studenții își depun candidatura prin universitățile de care 
aparțin, potrivit calendarului și procedurilor stabilite  
de universitatea respectivă pentru stagiile Erasmus+.  
Studenții ar trebui să contacteze biroul Erasmus+ din 
universitatea de care aparțin.

Pentru mai multe informații despre depunerea candidaturii, 
vizitați site-ul web. 

Cum sunt selectați stagiarii? 
După ce își depun candidatura pentru o bursă Erasmus+  
în cadrul universităților de care aparțin, universitățile 
respective selectează stagiarii pe baza unor criterii, cum  
ar fi excelența în domeniul academic, planul de stagiu etc. 
Ulterior, companiile selectează candidații care corespund 
profilurilor căutate, folosind platforme precum Drop’pin@
EURES sau ErasmusIntern ori prin contacte bilaterale directe.  
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_en
https://ec.europa.eu/eures/public/ro/opportunities
https://ec.europa.eu/eures/public/ro/opportunities
https://erasmusintern.org
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!Inițiativa se desfășoară din iunie 2018 până în 2020. 

Companiile și-au prezentat ofertele încă din decembrie 2017, 
astfel încât oportunitățile sunt deja disponibile! 

Sunt plătite costurile de trai? 
Stagiarii primesc în medie 500 de euro pe lună, însă suma 
exactă depinde de fiecare țară în parte. Stagiarii primesc 
bursa prin universitate. Ca o regulă generală, companiile  
nu sunt implicate în tranzacție. Companiile pot mări  
această bursă.

Studenții pot locui în țara de rezidență? 
Unul dintre obiectivele programului este acela de a spori 
mobilitatea transfrontalieră și schimburile multiculturale, prin 
urmare stagiarii trebuie să se deplaseze în străinătate. Sunt 
33 de țări participante în programul „Erasmus+”. Toate 
țările asociate inițiativei „Orizont 2020” sunt eligibile în 
cadrul programului-pilot în calitate de țări partenere 
Erasmus+. 

Care este procedura în cazul studenților EFP 
(educație și formare profesională)?
Inițiativa „Digital Opportunity Traineeships” vizează exclusiv 
studenții și proaspăt absolvenții din învățământul terțiar. 
Totuși, există alte oportunități de stagiu Erasmus+ pentru 
studenții EFP. 

Pentru mai multe informații cu privire la stagii, vizitați  
site-ul web Erasmus+.

 ▶ 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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