
 

 

 

Stagii de practică online 

în cadrul Ministerului Afacerilor Externe  

 

Ministerul Afacerilor Externe oferă posibilitatea efectuării unui stagiu de practică online pe 

o perioadă de 2 luni unui număr de 40 de studenți înmatriculați la universitățile de stat din România.   

Se pot înscrie la selecţie studenții înmatriculați la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, 

indiferent de nivelul sau anul de studiu (licență / master / doctorat). 

 

În urma selecției, studenții vor beneficia de o sesiune de training online și, de asemenea, vor 

semna un acord de confidențialitate. La final, studenții vor primi din partea Ministerului Afacerilor 

Externe o adeverință care să ateste efectuarea stagiului de practică. Având în vedere situația actuală 

generată de pandemia de COVID-19, atât sesiunea de training, cât și activitățile specifice programului 

de practică se vor desfășura exclusiv prin mijloace de comunicare la distanță, în format online.  

Studenții interesați sunt așteptați să trimită la adresa gabriela.bargaoanu@uaic.ro 

cererea de înscriere completată (vezi anexa 1), însoțită de un CV redactat în limba română și o 

copie a cărții de identitate. Data limită până la care se primesc cererile de înscriere însoțite de CV 

și copia cărții de identitate este 13.02.2021.   

Toate candidaturile depuse vor fi centralizate la nivelul UAIC, urmând ca acestea să fie trimise 

ulterior la Ministerul Afacerilor Externe. Candidaturile vor fi evaluate de către Direcția Carieră și 

Dezvoltare Profesională și Direcția Diplomație Culturală din cadrul MAE, iar studenții selectați vor fi 

contactați ulterior. 

Activitățile desfășurate în cadrul stagiului de practică constau în: 

 oferirea de sprijin în procesul de evaluare a dosarelor de candidatură depuse de către cetățeni 

străini în vederea înscrierii la studii complete în România;  

 verificarea respectării metodologiei de aplicare a programului de burse pentru cetățenii străini 

din state non-UE; 

 verificarea datelor introduse de candidați pe platforma Study in Romania în vederea înscrierii la 

studii; 

 confirmarea validității documentelor încărcate de candidați pe platforma online de înscriere 

Study in Romania. 
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Anexa 1 

 

CERERE EFECTUARE STAGIU 

 

 

Nume complet: 

 

Date de identificare (CNP, serie și număr act de identitate): 

 

 

Nr. telefon: 

 

Adresa de e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data:                                                       Semnătura: 

 

 

 

Cererea este valabilă doar dacă este însoțită de un Curriculum Vitae și o 

copie a cărții de identitate. 

                                       Declarație de consimțământ 

 

      Sunt de acord ca Ministerul Afacerilor Externe să proceseze datele mele personale introduse 

mai sus, în scopul efectuării unui stagiu de practică. 

        Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele 

personale în conformitate cu Regulamentul nr. 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.  


