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Motto: Astăzi STAGIARI 

                       Mâine FUNCȚIONARI 

 

 

Testimoniale studenți participanți la stagiile de practică organizate în cadrul proiectului 

Student activ – Profesionist de succes – PRO – ACTIV 

 

 

 Apel 1 

 

 

Perioada stagiului de practică a fost o experienţă plăcută şi foarte utilă pentru mine.  A fost primul loc 

în care am intrat în contact cu etica şi modul de funcţionare a unei administraţii publice care se 

doreşte transparentă, democratică şi responsabilă. Pentru mine asta înseamnă să cred într-o 

administraţie care respectă identitatea cetăţenilor în slujba cărora se  află. Am apreciat foarte mult 

disponibilitatea şi accesibilitatea persoanelor care ne-au instruit pe tot parcursul stagiului de 

practică. Am rămas încântat şi îmi doresc ca pe viitor să mai particip într-un stagiu de practică tot în 

această instituţie. 

Lazăr Mihai  

Academia de Studii Economice Bucureşti 

Facultatea Administraţie şi management public 

 

 

Pe lângă suma de bani, am aplicat la acest stagiu de practică datorită experienţei pe care o s-o 

acumulez. În contextul în care în zilele noastre este nevoie atât de experienţă cât şi de studii, am 

considerat că acest stagiu îmi va fi de folos în cariera mea profesională. 

Manea Andrei-Daniel 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administraţie 

Facultatea  Administraţie Europeană 

 

 

Da, consider că acest stagiu de practică realizat la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

este util, întrucât aici am avut ocazia să învăţ să fac lucruri noi şi să descopăr ce presupune munca de 

funcţionar public, care sunt atribuţiile dar şi drepturile unui funcţionar. 

Totodată, aici am descoperit un colectiv plăcut şi am reuşit să obţin o colaborare cu ceilalţi colegi de 

practică. 

Săvulescu Cristina Adriana 

Universitatea Bucureşti 

Facultatea  Ştiinţe politice în limba Engleză 
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Da, mi-a plăcut stagiul de practică, am învăţat multe lucruri importante, mediul de lucru este plăcut, 

toate persoanele din jurul meu ne-au învăţat câte un lucru sau chiar mai multe lucruri care mă vor 

ajuta în viitor. 

Păunaş Bianca Ancuţa  

Universitatea Bucureşti 

Facultatea de Ştiinţe Politice 

 

 

Îndemn orice student să-şi valorifice cunoştinţele dobândite din lecturi sau de la facultate prin 

efectuarea unui stagiu de practică. 

Astfel, veţi avea ocazia să înţelegeţi efectiv desfăşurarea unui proces ce ar părea complex la o primă 

abordare. În urma finalizării studiilor ne construim o anumită imagine asupra calităţilor şi 

aptitudinilor ce le putem oferi pe piaţa muncii. Un stagiu de practică te ajută să separi ceea ce nu  

este esenţial, de ceea ce este esenţial şi reuşeşti să capeţi o imagine mai precisă asupra profilului 

profesional. 

Spulber Mădălina Maria 

Universitatea Bucureşti 

Facultatea de Ştiinţe Politice 

 

 

Datorită informaţiilor acumulate pe parcursul stagiului de practică, am aprofundat informaţii 

necesare desfăşurării activităţii în cadrul ANFP. 

Cosma Oana Georgiana 

Universitatea Bucureşti 

Facultatea de Administraţie şi Afaceri 

 

 

A fost o experienţă plăcută. Am avut diverse activităţi care ne-au ajutat să ne dezvoltăm cunoştinţele. 

Asanache Maria Cornelia 

Universitatea Bucureşti 

Facultatea de Administraţie şi Afaceri 

Master Administrarea relaţiilor publice şi Asistenţă managerială 

 

 

 Apel 2 

 

  

În cele trei săptămâni de stagiu am avut ocazia să înţeleg cum funcţionează administraţia publică. 

Până să ajung la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici aveam o părere vagă despre ceea ce 

înseamnă administraţia , motiv pentru care am şi ales să fac stagiu aici. Scopul a fost atins, am 

descoperit mecanismele de funcţionare ale Agenţiei, dar şi legislaţia aferentă. 

Cel mai mult mi-au plăcut proiectele pe care le iniţiază Agenţia pentru a eficientiza activitatea 

funcţionarilor, pentru a oferi sevicii de calitate, dar şi pentru implicarea în proiecte la nivel 

internaţional. Proiectul Guvernare incluzivă, despre care am avut ocazia să mă documentez, mi-a 

plăcut cel mai mult şi sper ca implementarea lui să fie un proces eficient.  

Le recomand studenţilor ce urmează o facultate într-un domeniu potrivit, să urmeze un stagiu de 

practică în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru dezvoltarea lor profesională. 
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Constantin Elena Cătălina 

Universitatea din  Bucureşti 

Facultatea  Ştiinţe Politice 

 

 

Consider că stagiul de practică mi-a fost util şi chiar mi-a plăcut deoarece nu am avut contact cu 

domeniul administrativ. A fost o experienţă nouă şi plăcută. Cât despre website, este unul foarte 

atractiv şi simplu de navigat, găsind uşor informaţii. 

Moscu Georgian Andrei 

Universitatea din  Bucureşti 

Facultatea de Administraţie şi Afaceri 

 

 

Stagiul de practică este foarte util, ajută studentul în pregătirea lui pe lângă cadrul universitar, să 

înţeleagă exact şi direct administraţia publică. Studentul învaţă, observă şi înţelege în ce va consta 

serviciul într-o  instituţie a statului. 

Impresia este una pozitivă deoarece prin program studentul îşi dezvoltă pregătirea profesională. 

Borsan Monica 

Universitatea Dimitrie Cantemir 

Facultatea Ştiinţe Juridice şi Administrative 

 

 

Acest stagiu de practică a fost foarte interesant, mai ales în Direcţia Comunicare şi Relaţii 

Internaţionale din care am făcut parte, făcându-mă să înţeleg cât mai bine noţiunile dobândite la 

cursurile şi seminariile de la facultate.  A fost o experinţă plăcută, interesantă şi o activitate continuă 

la acest stagiu de practică în ANFP şi mi-aş fi dorit să dureze mai mult.  

Georgescu Roberta Mihaela  

Universitatea din  Bucureşti 

Facultatea de Administraţie şi Afaceri 

 

 

Stagiul de practică a fost o experienţă nouă, plăcută şi utilă. Recomand tuturor celor interesaţi să facă 

parte din astfel de proiecte, ele ajutând la dezvoltarea unor noi cunoştinţe şi aptitudini. 

Velea Ancuţa - Florentina 

SNSPA 

Facultatea de Administraţie Publică 

 

 

Sunteţi oameni deschişi care, deşi aveţi atâtea servicii de îndeplinit, le duceţi la bun sfarşit într-un 

mediu plăcut. 

Popa Georgiana Elena 

Universitatea Dimitrie Cantemir 

Facultatea  Ştiinţe Juridice şi Administrative 

 

 

Sigur că mi-a plăcut stagiul. A participat la dezvoltarea aptitudinilor mele de organizare şi de 

colaborare cu persoanele respective - personalul unei instituţii. Totodată, stagiul a participat la 

statornicirea ideilor şi concepţiilor cunoscute în timpul studiilor despre administraţia publică de 

specialitate (cu organe de specialitate la nivel central, local, autorităţi de administraţie). 
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Un îndemn în scopul deprinderii activităţilor funcţionăreşti pentru a avea o carieră ca funcţionar 

public, este un dialog mai clar, poate des cu cetăţenii în scopul dobândirii unei încrederi sporite 

pentru îmbunătăţirea guvernării în scopul celor guvernaţi, iar pentru studenţii care desfăşoară 

activităţi în domeniul public să îi menţineţi activi, să îi menţineţi concentraţi prin activităţile lor şi ale 

dumneavoastră, în scopul înnoirii şi primirii de personal calificat, profesionist. Atribuţiile mai sus 

menţionate există prin pregătirea  continuuă şi dezvoltarea profesiei. 

Tănase Ionuţ Daniel 

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir 

Facultatea  Ştiinţe Juridice şi Administrative 

 

 

ANFP-ul, ca de altfel orice instituţie publică, este foarte bine organizată, cu oameni foarte bine 

pregătiţi. Stagiile de practică, în orice instituţie publică sunt o mană cerească pentru studenţii în 

administraţie, deoarece de abia aici au învăţat să pună în practică ce au învăţat în timpul facultăţii. 

Stagiul este foarte util şi din punct de vedere social reprezintă o oportunitate de a interacţiona cu alţi 

studenţi din aria de studiu. 

Felicitări pentru munca depusă tuturor care au făcut posibil stagiul. 

Asoltanei Ionela- Ancuţa 

SNSPA 

Facultatea Administraţie Publică 

 

 

Stagiul de practică l-am considerat util pentru mine, deoaerece mi-a oferit o imagine clară a Agenţiei 

şi m-a ajutat să deprind, să asimilez informaţii benefice şi eficente în acest domeniu.  

Aici am învăţat cum funcţuionează lucrurile şi câte proceduri trebuie să ducă la bun sfârşit un 

funcţionar public pentru a-şi îndeplini sarcinile. 

Stagiul de practică a fost util pentru mine, pentru că aici am descoperit noţiuni de bază pentru cel 

care ar dori să intre în acest domeniu. 

Dan Olivia Mariana 

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir 

Facultatea  Ştiinţe Juridice şi Administrative 

 

 

Orice experienţă profesională este importantă, deoarece te ajută şi pe plan personal şi îţi dezvoltă 

abilităţile de relaţionare şi adaptare. Recmand cu căldură acest stagiu de practică. 

Pădurariu Adrian 

Universitatea Bucureşti 

Facultatea  Administraţie şi afaceri 

 

 

Stagiul de practică în cadrul ANFP a reprezentat pentru mine o posibilitate de a analiza totul la un alt 

nivel. Nefiind prima dată când particip la un stagiu de practică organizat de o instituţie publică, pot 

spune că aceasta mi-a stârnit cel mai mult interesul. 

Barbu Mihaela 

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir 

Facultatea Ştiinţe administrative şi drept 
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Consider că acest stagiu a fost util din simplul motiv că un student nu îşi poate da seama altfel dacă 

un domeniu sau o meserie este potrivită pentru el. În acest fel, nu există loc de îndoială sau iluzii, 

activitatea este în felul în care o vezi şi probabil va rămâne la fel. Cred că este important ca studenţii 

să facă acest stagiu pentru a şti din timp dacă este cazul să se reorienteze sau dacă este ceea ce 

doresc. 

Teodor Irene  

Universitatea Bucureşti 

Facultatea  Ştiinţe politice 

 

 

Un stagiu de practică dinamic, antrenant şi bine structurat. 

Tulimianu Larisa Estera 

Universitatea Bucureşti 

Facultatea  Administraţie Publică 

 

 

Motivaţia funcţionarului este de admirat şi perseverenţa de asemenea. 

Filimon Cristina Beatrice 

Universitatea Bucureşti 

Facultatea Administraţie şi afaceri 

 

 

Din punctul meu de vedere, am învăţat multe lucruri interesante şi folositoare pentru activitatea mea 

profesională. Mi-a plăcut foarte mult că am sortat dosarele persoanelor care depunau dosare concurs 

să lucreze în domeniul public. Am sortat după comune, oraşe, municipii, consilii judeţene, în ordine 

alfabetică.  

A fost minunată această experienţă, de aceea vin în întâmpinarea viitorilor studenţi, să participe şi ei 

la stagiul de practică, la fel cum am participat şi eu. 

Stoica Ioana-Diana 

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir 

Facultatea Ştiinţe Juridice şi Administrative 

 

 

Consider că acest stagiu de practică mi-a fost util pentru viitoarea carieră, deoarece am avut şansa să 

aplic cunoştiinţe teoretice pe care le-am dobândit în cadrul cursurilor. De asemenea, consider că 

studenţii ar trebui să se implice în orice activitate care are legătură cu studiile pe care le urmează, 

pentru a avea la început de carieră o perspectivă mai amplă şi convingeri puternice că urmează calea 

pe care şi-o doresc cu adevărat. 

Cercel Floridana 

Universitatea  Nicolae Titulescu 

Facultatea Administraţie publică 

 

 Apel 5 

 

 

Personal, cea mai bună metodă de învăţare este practica. Mi-a plăcut să lucrez şi să fac stagiul de 

practică  cu persoane autorizate din cadrul Primăriei Sectorului 6. 

Ionescu Răzvan- Mihai   

SNSPA 

Facultatea  Administraţie Publică 



 

pagina 6 | 15 

 

 

 

În cadrul stagiului de practică am învăţat care sunt problemele generale ale cetăţeanului, am învăţat 

cum să le răspund pe înţelesul tuturor. Continuaţi munca, este nevoie de mai multe persoane în 

administraţia publică. 

Manea Mihai-Laurenţiu 

Universitatea din Bucureşti   

Facultatea  Administraţie şi Afaceri 

 

 

Şansa oferită de proiectul Student activ- profesionist de succes PRO-ACTIV nu este ceva de ratat, 

întrucât până în prezent nu mulţi studenţi puteau susţine că pot să practice noţiunile dobândite, să 

înveţe o mulţime de lucruri şi chiar să primească o bursă. 

Ion Ana-Maria  

Universitatea Creștină  Dimitrie Cantemir    

Facultatea Ştiinţe juridice şi Administrative   

 

 

Această perioadă a stagiului de practică a fost benefică din mai multe puncte de vedere. Astfel a avut 

contribuţii foarte mari în formarea unei impresii despre cum se lucrează într-o echipă de funcţionari 

publici.Am reuşit să mă integrez în această echipă şi am încercat să caut cât mai multe informaţii şi să 

dobândesc cât mai multe cunoştinţe în ceea ce priveşte domeniul administrativ. Efectuând stagiul de 

practică am avut ocazia să rezolv problema cu care se confruntă orice student, şi anume, lipsa de 

experienţă. În cadrul stagiului de practică am obţinut experienţă în administraţia publică. 

Pot spune că această perioadă a stagiului de practică m-a făcut să înţeleg mecanismul prin care 

funcţionează o unitate a administraţiei publice şi să îmi dau seama că titlul de funcţionar public 

implică foarte mult devotament şi foarte multă muncă.  

În concluzie, pot spune că stagiul de practică mi-a permis dezvoltarea profesională, am deprins 

anumite calităţi pe care trebuie să le aibă un funcţionar public.  

Brătulescu Andra-Damina 

SNSPA 

Facultatea Administraţie Publică 

 

 

Orice stagiu de practică este util, după părerea mea, dar în special pentru mine a fost util în Primăria 

Sectorului 6, deoarece m-a ajutat să îmi dau seama cu adevărat ce presupune administraţia publică 

locală. Mi-a plăcut atmosfera şi mă bucur că am avut această ocazie. 

Iorgulescu Alexandra- Daniela   

SNSPA    

Facultatea Administraţie Publică 

 

 

Pot spune că stagiul de practică efectuat mi-a permis dezvoltarea profesională, în sensul că am 

deprins anumite calităţi pe care trebuie să le aibă un funcţionar public. Făcând parte din această 

echipă minunată , mi-am dezvoltat anumite calităţi legate de lucrul în echipă, de modul cum 

funcționează domeniul administraţiei locale. 

Am luat parte la procesul înfăptuirii răspunsurilor la problemele cetăţenilor. 

În concluzie, această perioadă a stagiului m-a făcut să înţeleg mai bine cum funcţionează o unitate a 

administraţiei publice. Un funcţionar public este un angajat, chiar în orice instituţie a administraţiei 

publice. 
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Băculescu Bianca- Georgiana 

SNSPA 

Facultatea Administraţie Publică 

 

 Apel 7 

 

 

Stagiile de practică în general reprezintă o pregătire esenţială în viața fiecărui student. Îl pune faţă în 

faţă cu situaţiile viitoare. Cine îşi doreşte să se angajeze în timpul sau după terminarea facultăţii va 

avea de câştigat. Este un ambient plăcut, unde posibilitatea de promovare este foarte mare, într-un 

timp relativ scurt. Funcţia într-o instituţie publică o consider o mândrie. 

Începerea unui stagiu de practică în cadrul ANFP reprezintă primii paşi către o carieră fructuoasă şi 

înfloritoare. 

Băban-Turi Miruna- Ioana 

SNSPA 

Facultatea Administraţie Publică 

 

 

Da, mi-a plăcut acest stagiu de practică, a fost cu adevărat util deoarece am învăţat lucruri noi, 

practice, care s-au transpus cu ceea ce am învăţat la facultate. A fost util, într-o mare măsură 

ajutându-mă să mă integrez mai uşor pe piaţa muncii. 

Marus Andrea-Diana 

Universitatea din Bucureşti 

Facultatea  Administraţie şi Afaceri 

 

 

Mi-a plăcut foarte mult acest stagiu de practică, m-a ajutat să-mi formez o părere despre cum se 

desfăşoară lucrurile într-o instituţie publică şi, de asemenea, m-a ajutat să înţeleg  importanţa funcţiei 

publice. 

Moroianu Elena 

Universitatea din Bucureşti 

Facultatea  Administraţie şi Afaceri 

 

 

Doar atunci când pui în practică cunoştiinţele dobândite vei realiza importanţa studiilor. 

Dobre Simona Mihaela 

Universitatea București 

Facultatea  Administraţie şi afaceri 

 

 

În ceea ce mă priveşte, consider că stagiul de practică a fost mai mult decât util, întrucât am explorat 

mai îndeaproape pe „lumea” administraţiei publice. 

Pe de o parte, în acest stagiu de practică am asimilat multe cunoştiinţe legate de Agenţie, dar şi de 

administraţia publică din România, care mă vor ajuta în studiul de la facultate dar şi pentru viitoarea 

carieră. 

Pe de altă parte, lucrurile practice pe care le-am făcut, dar şi oamenii cu care am interacţionat, m-au 

ajutat să mă dezvolt personal şi să realizez că administraţia publică este domeniul pe care vreau să-l 

urmez pe viitor. 

 Crăciun Maria Mihaela 

Universitatea București 
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Facultatea Administraţie Publică 

 

 

Consider că acest stagiu de practică a fost foarte folositor pentru mine, deoarece am învăţat lucruri pe 

care mă vor ajuta pe viitor, în domeniul administraţiei publice. 

Am întâlnit nişte oameni minunaţi cu care am colaborat şi care m-au ajutat atunci când am avut 

nevoie. 

Îi îndemn pe toţi studenţii care au această şansă să profite de ea şi să-şi dea tot interesul pentru a 

învăţa căt mai multe lucruri şi pentru a-i ajuta pe cei care vor avea nevoie. 

Voicu Cristina Alexandra 

Universitatea București 

Facultatea Administraţie şi afaceri 

 

 

A fost o experienţă foarte plăcută. Acest stagiu de practică mi-a arătat adevărata funcţie publică, cu 

toate părţile ei bune, dar şi mai puţin bune, ajutând foarte mult în deciziile de pe viitor. 

Şaru Simona Teodora 

Universitatea București 

Facultatea Administraţie şi afaceri 

 

 

M-am înscris la acest stagiu de practică din curiozitate, deoarece să aflu mai multe despre 

administraţia publică. Aici am întâlnit oameni muncitori, pasionaţi care ne-au primit cu braţele 

deschise şi ne-au îndrumat şi ajutat pe tot parcursul stagiului. A fost o experienţă frumoasă pe care aş 

repeta-o oricând.  

Timofte Ana-Maria 

Universitatea București 

Facultatea Administraţie şi afaceri 

 

 

Stragiul de practică a fost mai mult decât util pentru mine. 

Am avut ocazia să lucrez cu profesionişti într-o echipă, care se completează perfect şi îmbină noua 

generaţie cu cea veche. 

Menţionez că am făcut parte din departamentul „Resurse Umane” şi a fost foarte bine. 

Enea Ilie-Florin 

Universitatea București 

Facultatea Administraţie şi afaceri 

 

 

M-a ajutat să am o altă perspectivă asupra administraţiei publice. 

Scîntee Gabriel Valentin 

Universitatea București 

Facultatea Administraţie Publică 

 

 

Stagiul de practică la care am participat a fost cea mai mare oportunitate de a mă hotărî dacă vreau 

sau nu o carieră în adminstraţia publică. Nu regret că am venit aici ci, deopotrivă, sunt mândră şi 

fericită că am putut să întâlnesc oamen minunaţi, colegi sociabili şi cel mai important, faptul că am 

putut lua o decizie în legătură cu viitorul meu. 

Dobre Georgiana Alexandra 
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Universitatea București 

Facultatea Administraţie Publică 

 

 

Acest stadiu de practică mi-a plăcut foarte mult deoarece m-am simţit ca un membru al Agentiei, 

mediul de lucru a fost foarte plăcut şi am dobândit o experienţă pe care cu multă plăcere aş dori să o 

repet. 

Simion Andreea-Sabina 

Universitatea București 

Facultatea  Administraţie şi afaceri 

 

 

Acest stagiu de practică mi-a stârnit interesul în ceea ce priveşte administraţia publică, însă cred că 

trebuie să se pună accent mai mult pe practică nu doar pe teorie. 

Bican Elena Diana 

Universitatea București 

Facultatea Administraţie şi afaceri 

 

 

Acest stagiu de practică mi-a oferit posibilitatea de a mă afla într-o instituţie centrală, ce gestionează 

activitatea celorlalte instituţii publice, fapt ce mi-a oferit şansa de a înţelege macanismul de 

funcţionare al anumitor departamente şi de a fi mult mai familiarizată cu modul de funcţionare a 

acestora. 

Bican Alexandra Gabriela 

Universitatea București 

Facultatea Administraţie şi afaceri 

 

 

Pentru mine acest stagiu de practică a fost unul foarte util, chiar mă gândesc mult mai serios ca până 

acum la o carieră în acest domeniu. 

În timpul petrecut aici am învăţat lucruri noi, de exemplu cum se dau avizele. Testările, concursurile, 

sau cât de greu (mult) se lucrează la D.G.R.F.P-uri. 

Surdu Ionela-Simona 

Universitatea București 

Facultatea Sociologie şi asistenţă socială 

 

 

Reprezintă o oportunitate de a lua contact direct cu adminstraţia publică şi de a căpăta o altă viziune 

despre sectorul public. 

Nastacă Corina Cristiana  

ASE 

Facultatea Administraţie şi Management public 

 

 

Consider că acest stagiu de practică mi-a fost util din punct de vedere profesional, din punctul de 

vedere al dezvoltării în domeniu şi în relaţionarea cu oamenii şi colegii din Agenţie. 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este de departe cel mai liniştit şi relaxant loc de muncă, 

deoarece atmosfera este atât de prietenoasă şi colegii se consideră egali între ei.  

Puflea Nicolae-Alexandru 

Universitatea București 
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Facultatea Administraţie Publică 

 

 

A fost o experienţă plăcută din care am avut foarte multe de învăţat. Acest stagiu de practică mi-a 

arătat ce este cu adevărat să lucrezi într-o instituţie publică. 

Stroescu Ana-Maria 

Universitatea  “Nicolae Titulescu” din Bucureşti 

Facultatea Ştiinţe Sociale şi Adminstrative 

 

 

 Apel 10 

 

 

In opinia mea, stagiul de practica a fost interesant, deoarece aici am invatat lucruri noi legate de 

activitatile pe care trebuie sa le indeplineasca functionarii publici. 

Am invatat ca datoria functionarului public este cea de a asigura un serviciu public de calitate 

cetatenilor de a-i ajuta atunci cand au diverse probleme. 

Stan Andreea  

Universitatea Bucuresti 

Facultatea Administratie si Afaceri 

 

 

Acest stagiu de practica a fost pentru mine o experienta frumoasa, in urma careia am dobandit 

informatii noi, am lucrat in echipa, am interactionat cu diferite persoane in legatura cu problemele cu 

care se confruntau , care tineau de Primaria Sectorului 6. Impresia pe care o am in urma acestor 90 

de ore de practica este una buna, de aceea o sa indemn si alti colegi sa activeze la acest satgiu de 

practica. 

Bobe Carmen  

Universitatea Bucuresti 

Facultatea Administratie si Afaceri 

 

 

In opinia mea, acest stagiu de practica a fost foarte util si m-a ajutat sa-mi formez o imagine despre 

domeniul administratiei publice. Am invatat o multime de lucruri pe care le indeplinesc functionarii 

publici si modul in care acestia solutioneaza problemele societatii. 

Bold Ana-Iuliana 

Universitatea Bucuresti 

Facultatea Administratie si Afaceri 

 

 

Din punctul meu de vedere stagiul de practica a fost foarte util, activitatea desfasurandu-se intr-o 

maniera placuta, experienta de lucru ajutandu-ma sa deprind o experienta si o perspectiva de lucru 

mai profunda si clara, activitatile realizate au fost antrenante si imi castigau interesul, programul a 

fost relevant pentru directia pe care vreau sa o urmez, am fost tratati toti in acelasi fel, in egala 

masura, fara sa se faca vreo diferenta si locul in care s-a desfasurat stagiul de practica de asemenea 

si amenajarea lui au ajutat la desfasurarea activitatii in conditii excelente, mentinandu-mi constant 

interesul.  

Marchidan George - Alexandru 

Universitatea Bucuresti 

Facultatea Administratie si Afaceri 
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Consider ca acest stagiu de practica a fost util pentru viitoarele mele experiente, intrucat am inteles 

din interior cum functioneaza si care este mediul de lucru intr-o institutie publica. De asemenea, as 

dori sa adaug ca nu doar mediul de lucru a fost util cat si persoanele pe care le-am cunoscut, 

incepand de la colegii mei pana la coordonatori caci am invatat din experientele lor. 

Ca sa rezum tot ce am spus mai sus, oamenii si mediul de lucru pe care am incercat sa il descopar 

intr-o intitutie publica, imi vor fi utili si relevanti in dezoltarea mea profesionala. Astfel, incurajez toti 

tinerii doritori de astfel de experiente sa aplice, caci nu vor regreta. 

Malasari Lucia  

Universitatea Bucuresti 

Facultatea Administratie si Afaceri 

 

 

Din punctul meu de vedere, acest stagiu de practica il consider ca fiind primul meu pas in aceasta 

cariera si, in acelasi timp, o experienta unica care si-a pus amprenta in viata mea. Evident ca il 

consider util, fiindca mi-a stimulat interesul in domeniul respectiv, iar partea atractiva si educativa cu 

serviciul online este in categoria preferintelor mele. Ii indemn si pe viitorii studenti sa participe de 

asemenea la stagii de practica, daca vor avea aceasta sansa, pentru ca vor avea doar de castigat, atat 

spiritual cat si material. 

Mogos Valentina 

Universitatea Bucuresti 

Facultatea Administratie si Afaceri 

 

 Apel 12 

 

 

Ma bucur foarte mult ca am decis sa ma inscriu la acest stagiu de practica. Desi la inceput nu aveam 

idee ce voi face in cadrul acestui stagiu, acum, la final, pot spune ca a fost o experienta interesanta si 

folositoare, in urma careia am avut multe lucruri de invatat. 

Desi sunt studenta in anul I, pot spune ca aceasta experienta m-a ajutat foarte mult sa inteleg ce 

anume implica munca de functionar public, cum anume se desfasoara activitatea intr-o institutie 

precum ANFP. Participarea la acest stagiu m-a ajutat sa ma orientez in ceea ce priveste o viitoare 

cariera in administratie publica centrala.  

In final, doresc sa le multumesc organizatorilor acestui stagiu, deoarece am invatat lucruri 

interesante. 

Madalina Caluian 

Universitatea Bucuresti 

Facultatea de Administratie si Afaceri 

 

 

In opinia mea, acest stagiu de practica mi-a fost foarte util si imi va fi util in viata. Datorita acestui 

stagiu de practica am invatat lucruri, informatii pe care le pot folosi atat la facultate, cat si in viata de 

zi cu zi. Acesta contribuie foarte mult in ceea ce voi alege si voi face pe viitor.  

Recomand celor ce se ocupa de acest stagiu sa ramana la fel de deschisi, dedicati si implicati in 

viitorul studentilor. 

Negoita Simona-Maria 

SNSPA 

Facultate de Administratie Publica 
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Pentru mine acest stagiu de practica a reprezentat decizia in ceea ce priveste viitorul meu profesional. 

Stagiul m-a ajutat sa imi dau seama daca pot lucra intr-un astfel de mediu, in conditii de stres, sa fac 

echipa cu personalitati si caractere puternice si diferite. Le recomand si celor ce vor sa inceapa un 

astfel de stagiu sa incerce, fiindca nu au nimic de pierdut, din contra, zic eu de castigat. 

Pătruț Georgiana Cristina 

SNSPA 

Facultatea Administratie Publica 

 

 

Consider ca stagiul de practica a fost util in vederea pregatirii si convingerii mele in raport cu 

administratia publica. Personalul Agentiei este unul extrem de pregatit, studentii beneficiind de 

atentie, explicatii amanuntite si captarea rapida a informatiilor necesare. 

Penescu Cuza Mihai 

SNSPA 

Facultatea Administratie Publica 

 

 

Incurajez studentii sa participle la acest stagiu de practica, este util pentru aceia dintre noi care nu 

am mai lucrat niciodata si doresc sa acumuleze noi experiente. 

Botez Ana Maria 

Universitatea Bucuresti 

Facultatea de Litere 

 

 

Consider ca acest stagiu de practica a fost util deoarece mi-am imbogatit cunostintele si am putut 

pune in practica lucrurile teoretice pe care le stiam. Mediul in care am lucrat a fost unul placut, 

personalul fiind dispus sa iti raspunda la intrebari si sa te ajute cu orice problema pe care o 

intampini.  

Padurariu Ioana Andreea 

ASE 

Facultatea Administratie si Management Public 

 

 

Din punctul meu de vedere, stagiul de practica este util, deoarece putem vedea cum se lucreaza in 

acest domeniu si putem primi informatii folositoare pentru facultate si pentru un viitor loc de munca in 

acest domeniu. 

Ignat Emilia 

Universitatea din Bucuresti 

Facultatea de Administratie si Afaceri 

 

 

Acest stagiu de practica m-a ajutat foarte mult sa inteleg administratia publica. Am invatat sa am mai 

multa rabdare in tot ceea ce fac si sa imi duc lucrurile la bun sfarsit. Am fost placut surprinsa cand 

am interactionat cu mai multe persoane si am observat cat de comunicative sunt si am ramas si cu 

prieteni in urma acestui stagiu. 

Lita Mihaela Roxana 

Universitatea din Bucuresti 

Facultatea Administratie si Afaceri 
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A fost interesant, util si placut si as repeta acest stagiu daca as avea ocazia. M-am implicat intr-un 

mod profund si am pus suflet in activitatile pe care le-am desfasurat.  

Zgimbau Dragos 

Universitatea din Bucuresti 

Facultatea Administratie si Afaceri 

 

 

Mi-a parut bine ca m-am inscris in acest proiect deoarece am invatat multe lucruri practice care ma 

vor ajuta pe viitor in domeniul in care vreau sa activez. Am descoperit lucrurile frumoase din sectorul 

public, cum lucreaza bugetarii, acte administrative. 

Balan Andrei Iulian 

SNSPA 

Facultatea Administratie Publica 

 

 

Acest stagiu de practica a fost util pentru mine, mi-a satisfacut curiozitatea de a fi un functionar public 

in Romania. Plus ca este un avantaj pentru un  student  in Administratie Publica.   

Molodet Delia Madalina 

Universitatea din Bucuresti 

Facultatea Administratie si Afaceri 

 

 

O mai buna organizare a informatiilor de pe site. 

Birlog Adrian-Gabriel 

SNSPA 

Facultatea Administratie Publica 

 

 

Acest stagiu de practica mi s-a parut foarte interesant. Aici am gasit persoane foarte pregatite pe 

domeniul in care profeseaza si de la care consider ca am avut ce invata. 

Stoenescu George Cristinel  

Universitatea Bucuresti 

Facultatea Administratie si Afaceri 

 

 

Pot spune ca acest stagiu de practica a fost foarte util, intrucat am invatat foarte multe lucruri 

interesante. Am invatat cum sa pun in practica lucrurile teoretice pe care le-am invatat in timpul 

facultatii, insa am invatat si cum sa ma dezvolt cat mai bine pe plan profesional. Sper ca si pe viitor sa 

fie organizate astfel de stagii de practica pentru a li se oferi si altor studenti  sansa de a invata si de a-

si dezvolta abilitatile. 

Sava Madalina-Florina 

Universitatea Bucuresti 

Facultatea Administratie si Afaceri 

 

 

În aceste momente singurul indemn, pentru viitorii studenti stagiari, care imi rasuna in minte privind 

stagiul de practica din cadrul ANFP este: ”Astazi STAGIARI, Maine FUNCTIONARI”. 

Simerea Mihăiță 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative 
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Facultatea de Administrație Publică 

 

 

 Apel 14 

 

 

Este o activitate interesantă și inovativă. Aș sugera întinderea organizației pe cât mai multe domenii! 

Spoială Dragoș Andrei 

SNSPA 

 

 

Acest stagiu de practică mi-a plăcut și l-am considerat util, deoarece a fost prilej de a mă familiariza 

cu mediul economic, de a acumula cunoștințe noi li de a învăța munca în echipă. Relațiile cu tutorele, 

cu directoarea și cu ceilalți au fost bune. Acest stagiu a fost o experiență folositiare pentru viitor, ne-

au fost prezentate activități concrete. Am avut ocazia de a pune în practică cunoștiințele dobândite. 

Consider că a fost o experiență plăcută pentru noi, studenții deoarece cu ocazia acetui stagiu, ce 

responsabilități presupune ocuparea unui post într-o instituție. 

Tutorele de practică a reușit să facă din acest stagiu o nemaipomenită experiență. Mă simt norocoasă 

că am făcut parte din acest stagii, deoarece am cunoscut oameni noi și mi-ar fi plăcut să dureze mai 

mult. 

Pascu Georgiana Anelise 

ASE  

Facultatea de administrație și management public 

 

 

Proiectul mi-a lăsat o impresie foarte bună și cu siguranță o să-mi fie util în viitor. În proiect au fost 

implicați oameni serioși și foarte bine pregătiți, de la care ai ce învăța. 

Mi-a fost util deoarece am reușit să înțeleg mai bine cu ce se ocupă funcționarii publici și ce 

reprezintă administrația publică. 

Șerban Radu 

SNSPA 

Facultatea de administrație europeană 

 

 

Stagiu de practică mi s-a părut foarte util deoarece am prins experiență, am fost introdusă în lumea 

funcționarilor publici și a fost un proiect de la care am învățat multe. 

Oamenii cu care am interacționat au fost foarte deschiși și ajutători. 

Vă sfătuiesc să fiți așa și în continuare. 

Parnică Alice Iuliana 

Universitatea din București 

Facultatea de Administrație și afaceri 

 

 

Participați activ la aceste stagii de practică, aveți ce învăța, vă dobândiți competențe de care nu 

credeați că le înmagazinați. 

Este un stagiu util, antrenant, motivant, pe care nu îl veți regreta ! 

P.S. Aveți încredere în voi !!! 

Arabolia Robert Adrian 

Universitatea din București 

Facultatea de administrație și Afaceri 
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Consider că acest stagiu de practică mi-a fost util și m-a pregătit din anumite puncte de vedere pentru 

un viitor loc de muncă. 

Potec Bianca 

SNSPA 

Facultatea de administrație europeană 

 

 

Mă bucur că am participat la acest stagiu de practică. 

Sfătuiesc toți studenții să se implice în astfel de activități deoarece va cunoaște oameni pasionați, 

implicați și profesioniști în domeniul în care activează. De asemenea, informațiile pe care le-au aflat 

de aici sunt utile pentru o viitoare carieră în domeniul activității publice și implicit a administrației. 

Păun Andreea Lavinia 

Universitatea din București  

 

 

 
 


