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Cuvânt înainte 

 

Proiectul „INTERNSHIP – Parteneriat de pregătirea tinerilor absolvenţi pentru 

debutul în carieră” a rezultat dintr-o idee de a ajuta tânăra generaţie să se adapteze la 

exigenţele vieţii active şi de a-şi pune rapid în valoare capacităţile profesionale pentru 

o carieră de succes generatoare de satisfacţii şi bunăstare în egală măsură. 

Din experienţa mai multor proiecte desfăşurate cu tinerii de diferite vârste am 

constatat o îndepărtare a acestora de o motivare profesională şi obiective consistente 

privind cariera profesională. Cauzele sunt mai multe şi de obicei provin din exteriorul 

lor, dar îi face victime atunci când absolvă o formă de învăţământ şi se pune 

problema să ocupe un loc de muncă sau să înceapă o activitate independentă. În 

acelaşi timp s-a instalat o motivaţie foarte confortabilă că e criză sau că cineva nu 

asigură condiţii, fapt demobilizator în spatele căruia cunoştinţele dobândite se 

depreciază rapid şi asigură tinerilor un drum sigur către posturi necalificate.  

Este adevărat că generaţiile tinere nu duc lipsă de talente şi de valori, dar discutând în 

termeni de procente se remarcă un deficit acut de competenţe profesionale pentru a 

lume tot mai concurenţială şi mai performantă tehnologic şi economic. 

În acest context proiectul şi-a propus să atenueze şocul integrării profesionale a 

tinerilor printr-un pachet de servicii utile de tip JOB CENTER şi INTERNSHIP. Cu 

această ocazie ei primesc cunoştinţele necesare punerii în valoare a componentelor de 

personalitate asociate celor profesionale pentru a se integra mai bine în viaţa activă. 

 

Programul INTERNSHIP cuprinde un set de 6 module de  instruire care constau în: 

orientare în carieră, motivare, comunicare, schimbare, creativitate şi inovare, 

competenţe antreprenoriale. Ultimul modul este autorizat CNFPA. Se observă 

caracterul progresiv în complexitate în succesiunea modulelor ca o orientare spre 

performanţă. Cumulat cu experienţa pe care tânărul o capătă în activitatea practică, 

rezultă un impuls foarte puternic pentru o carieră de succes pentru fiecare absolvent. 

Noţiunile cuprinse în pachetul de cunoştinţe transmise tinerilor internshiperi sunt 

corelate cu caracterul posturilor pe care le vizează aceştia, dar cuprind şi elemente cu 

care experţii doresc să-i orienteze spre performanţă. 

Desigur că până la o carieră de succes mai este mult pentru că fără o muncă susţinută 

cunoştinţele acumulate se depreciază uşor şi totul devine în zadar. Astfel, 

determinarea va face diferenţa şi va distinge persoanele care înţeleg că şcoala 

reprezintă pentru ei o investiţie şi un atu profesional, iar valorificarea acestora vor 

genera satisfacţii profesionale şi materiale. Dar cel mai important este atributul de 

competitivitate cu care vor trebui sa facă faţă exigenţelor unui loc de muncă bine 



 

plătit şi bine situat şi, mai ales, vor contribui la stabilitatea şi securitatea unor astfel 

de posturi.  

Atributele de inovare şi creativitate ca şi cele antreprenoriale vor crea premisele 

formării unei categorii deosebite de specialişti care sunt destinaţi să „crească” afaceri 

competitive şi să creeze locuri de muncă pentru semenii lor. De fapt, se creează un 

echilibru dinamic şi o „simbioză” între patroni şi salariaţi pentru crearea de 

performanţă comercială care asigură prosperitatea ambelor părţi.  

Proiectul şi-a propus crearea unei iniţiative restrânse pentru a demonstra modul în 

care vor putea fi puse în valoare capacităţile latente ale unui tânăr absolvent. 

Construcţia conceptului s-a bazat pe experienţa colectivului şi pe diferite exemple de 

bune practici realizate de alţi temerari ai inovării în carieră. 

 

Dorim să mulţumim tuturor celor care au avut încredere în proiectul nostru şi ne-au 

susţinut să-l punem în practică. 

Dorim să recomandăm unui număr cât mai mare de tineri să parcurgă un astfel de 

program pentru a beneficia de cunoştinţele atât de necesare începutului de carieră 

profesională într-o lume atât de exigentă. 
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