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Investește în oameni! 
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PRIMUS - Șansa TA de a te autodepăși și de a te performa 

 

 

PRIMUS- constituie  unul dintre cele mai importante proiecte de atragere a Fondurilor 

Europene, menit să vină în sprijinul studenților dornici de a-și îmbogății cunoștiințele prin 

intermediul unor specialiști, de a se autodepăși și a se perfecționa. 

Luna iulie a debutat într-un ritm alerg pentru studenții beneficiari ai stagiilor de practică 

la companiile partenere din Sibiu, deoarece aceștia au putut intra în febra unei zile obișnuite de 

muncă, alături de experții acestor firme. Pe perioada practicii, aceștia au încercat ,,să pună în 

practică” informațiile dobândite pe băncile facultății prin intermediul cadrelor universitare. 

,,Învățăceii” s-au declarat mulțumiți, considerând că este o șansă unică de a pune în practică 

teoria învățată pe parcursul anilor de studii. 

PRIMUS rămâne alături de studenți și în perioada vacanței, aceștia putându-se bucura de 

noi informații prin intermediul Internetului, mai exact a contului de socializare specific 

proiectului. Aici, pot descoperii atât informații utile cât și modalități de relaxare, deoarece este 

important să aibă o gamă variată de referință. 

Prin urmare, PRIMUS a încercat să fie alături de tinerii cărora încearcă să le creioneze un 

viitor strălucit și în 12 August, data reprezentând Ziua Tineretului.  ,,Dragi TINERI PRIMUS, 

sărbătorim împreună Ziua Tineretului! Credem că nu este o zi mai potrivită decât aceasta pentru 

a vă reaminti că avem încredere în voi, știm că aveți toate calitățile si valorile necesare pentru a 

construi o lume mai bună prin tot ceea ce faceți! Deoarece susținem tinerii și ne dorim să îi 
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ajutăm să plece cu dreptul în cariera profesională, am oferit consiliere profesională și stagii de 

practică a peste 300 de studenți de la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu! 

VOI SUNTETI VIITORUL!!!!!”, potrivit organizatorilor proiectului. 

De asemenea, beneficiarii au oportunitatea de a se documenta asupra unor job-uri pe 

timpul verii, primind informații despre anumite firme dornice să vină în sprijinul acestora. Așa 

cum reiese dintr-o postare recentă pe Facebook- ,,Te-ai întors din vacanță? Vara încă nu s-a 

terminat, în ultimele săptămâni poți face un internship care să te ajute să intri în noul an 

universitar pregătit de treabă!!”  

http://www.hipo.ro/locuri-de-

munca/vizualizareArticol/1675/600+de+joburi+pentru+tineri+la+un+click+distanta+-

+Angajeaza-te+vara+aceasta 

PRIMUS- reprezintă șansa oricărui tânăr ambițios, inteligent și dornic de a excela în ceea 

ce face, de a nu se mulțumi cu puțin și de a se afirma pe piața muncii. 
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