
Facultatea de Drept din cadrul Univesităţii din Craiova  

şi 

 Compania „Casa Noastra” S.A 
 

Parteneriat Internship 2017 

 
 

În perioada aprilie-mai 2017 studenţii Facultăţii de Drept pot aplica 

pentru  programul de internship oferit de compania Casa Noastră S.A 
 

 

Introducere 

 

Daca esti student sau proaspat absolvent, cea mai sigura cale de a obtine un job full-

time in viitorul apropiat este sa incepi cu un internship.  

Numarul ofertelor de internship in cadrul companiei Casa Noastra SA este in continua 

crestere si, de asemenea, numarul persoanelor angajate ulterior unui astfel de stagiu este din 

ce in ce mai mare. Peste jumatate dintre candidatii care urmeaza un program de internship 

primesc o oferta pentru continuarea colaborarii ca angajat permanent in cadrul companiei 

noastre. 

In primul rand, este necesar sa fii deschis si sa realizezi ca, la inceput de cariera, 

trebuie sa treci si peste treptele de la baza pentru a ajunge in varf. Desi esti capabil profesional 

de foarte multe lucruri, nu ai argumente pentru a demonstra asta angajatorului intrucat nu detii 

experienta care sa iti ateste competentele.  

Programul de internship este un fel de “interviu de lunga durata” care iti ofera sansa 

de a arata cine esti si ce poti. In acelasi timp, urmarea unui astfel de stagiu te ajuta sa afli mai 

multe despre domeniul in care vrei sa lucrezi si sa decizi in cunostinta de cauza daca intr-

adevar este o arie profesionala care ti se potriveste. Internshipul este practic o “perioada de 

proba” acordata atat candidatului cat si angajatorului, o sansa data ambelor parti pentru a 

testa compatibilitatea pe termen lung necesara in relatia angajat-Casa Noastra SA. 

 

Conditii de desfăşurare program internship 

 

Locuri disponibile: 6  

Perioada inscriere: 10 aprilie 2017 – 3 mai 2017; CV-ul se depune la secretariatul 

Decanatului Facultatii de Drept Universitatea din Craiova, dna seccretar Cristina Balosu;  

Perioada selectie: 4-5 mai 2017;  

Interviu: 8-9 mai 2017. Comisia de selectie este formata din 4 persoane: 2 cadre didactice din 

facultate si 2 reprezentanţi ai companiei Casa Noastra SA. In cadrul interviului se va pune 

accent pe: dreptul contractelor, societati comerciale, dreptul muncii, dreptul transportului. 

 

Internship-ul se va desfasura pe o perioada de 3 luni: 01.05-31.05.2017 si 01.07 – 

31.08.2017. La sfarsitul programului maxim 2 studenti/candidati din cei 6 selectati vor fi 

angajati in cadrul departamentului juridic al companiei Casa Noastra S.A. 

 

Relatii suplimenare se pot obtine de la secreatriatul facultatii si/sau de la conf. univ. 

dr. Cristina Popa Nistorescu si conf. univ. dr. Cristina Stanciu. 

 

 



 Nota bene! 

 

Iata ce trebuie sa faci in perioada de internship pentru a demonstra ca meriti sa fii parte din 

echipa noastra de lucru pe o perioada nedeterminata: 

- Arata entuziasm si motivatie: Daca urmaresti sa fii angajat pe perioada 

nedeterminata dupa finalizarea internship-ului, demonstreaza calitatile unui intern 

entuziasmat, emana energie pozitiva si arata ca esti motivat sa mereu mai multe si mai 

bine.  

- Dezvolta relatii prefesionale: cand esti un intern sau un angajat nou intr-o companie, 

tie iti revine obligatia de a face demersurile pentru a-i cunoaste mai bine pe ceilalti. 

Colegii tai pot fi ocupati cu foarte multa treaba, sedinte, deadline-uri de atins si, din 

aceasta cauza, este posibil sa nu te observe sau sa te trateze special pentru ca esti nou-

venit. Ia initiativa in construirea relatiilor, saluta pe toata lumea, fii prietenos, pune 

intrebari (dar nu prea multe sau nepotrivite), emana o atitudine deschisa, 

comunicativa. 

- Citeste presa si literatura de specialitate: Ca profesionist in domeniul respectiv, va 

trebui oricum sa fii permanent informat, sa fii la curent cu noutatile. Citeste presa si 

literatura de specialitate. Inainte de toate, informeaza-te in detaliu cu privire la 

angajatorul tau, analizeaza serviciile sau produsele pe care le ofera astfel incat sa le 

intelegi mai bine. Apoi, intereseaza-te cu privire la situatia generala din industria 

respectiva, studiaza piata si concurenta 

- Asigura-te ca ai mereu ceva de lucru: Dupa ce ai terminat task-urile care ti s-au 

alocat, fii tu cel care cere mai multe provocari si implicare in alte proiecte. Profita de 

prezenta ta in companie pentru a invata cat mai multe, dar si pentru a demonstra ca esti 

capabil de tot atat de multe. 

- Seteaza-ti obiective si indeplineste-le: Stabileste inca de la inceput cu angajatorul 

care vor fi responsabilitatile tale ca intern in cadrul companiei. Este important sa iti 

prezinti in aceasta intalnire asteptarile si sa le confrunti cu oferta angajatorului.  

 

 

Textul prezentului anunţ este asumat de reprezentanţii Companiei Casa Noastră S.A 


