
Stimati studenti, suntem onorati sa va anuntam ca am incheiat un protocol de colaborare cu 

Academia de Studii Economice din Bucuresti.  

Travel Time D&R si Grant Box Consulting SRL, in calitate de parteneri ai proiectului “Investim in 

tineri. Studentii de azi, profesionistii de maine. Young-Pro” ID 133306 au realizat acest demers 

pentru a facilita inscrierea dumneavoastra  in proiectul nostru. Punand bazele acestei colaborari am 

setat cadrul pentru a putea recruta si inscrie in proiectul nostru studenti de la toate specializarile 

respectiv din toate facultatile Academiei de Studii Economice din Bucuresti, una dintre cele mai 

prestigioase institutii de invatamant superior din Romania. 

Daca sunteti student inscris in ciclul de Licenta sau de Masterat la Academia de Studii Economice din 

Bucuresti si aveti domiciliul/resedinta in oricare din regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei 

(orice judet din tara inafara de Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov) va invitam sa va inscrieti in 

proiectul nostru. 

 

Proiectul include un set de masuri de sprijin pentru studenti ca dumneavoastra, dintre care 

mentionam: 

- Posibilitatea de a participa gratuit la sesiuni de orientare si consiliere profesionala/ in 

cariera, sesiuni care vizeaza mai multe etape, precum: testare abilitati, competente, 

realizare profil individual, suport in realizarea unui CV, sesiune 1 la 1 cu un consilier in 

cariera care sa va indrume in cel mai bun traseu al dvs, fie ca acesta presupune identificarea 

unui loc de munca sau continuarea studiilor 

- Posibilitatea de a participa la un stagiu de practica in cadrul Travel Time D&R SRL, al Grant 

Box Consulting SRL sau posibilitatea ca acesti 2 parteneri sa va faciliteze accesul in alte 

companii de renume, companii romanesti sau multinationale, unde sa derulati stagiul dvs de 

pregatire practica in domenii de studiu variate, precum TIC, Specializari Economice, Juridice, 

Sociale etc.  

- Acces la o retea de tutori de practica din mediul privat cu experienta vasta in mediul de 

business care vav or sprijini in dezvoltarea de competente si abilitati practice care vin in 

completarea notiunilor dobandite in mediul universitar. 

- Posibilitatea de a primi un premiu in valoare de 500 lei pentru fiecare dintre dvs care 

finalizeaza stagiul, are prezenta obligatorie si primeste o evaluare pozitiva din partea 

tutorelui de practica 

- Posibilitatea de a face parte din grupe de practica cu alti studenti cu care puteti colabora in 

dezvoltarea de competente si abilitati practice, care va vor fi utile pe piata muncii, in viitor 

- Posibilitatea de a fi recomandat pentru un loc de munca sau de a primi sprijin pentru 

identificarea unui loc de munca pentru cei interesati  

 

 

Aici aveti metodologia de selectie pentru acest proiect: https://www.young-pro.ro/documente/ 

unde veti regasi, in detaliu, toate conditiile de eligibilitate pentru cei care doresc sa fie parte din 

proiect. Va incurajam sa aplicati pentru a va inscrie in proiect chiar daca un anumit criteriu nu va 

este suficient de clar, urmand ca unul dintre expertii nostri sa clarifice orice nelamurire aveti.  

Prezentarea partenerilor: 

https://www.young-pro.ro/documente/


Lider de parteneriat: Travel Time D&R a fost fondata in 2005 si este rezultatul experientei de 20 ani 

a actionarilor in Industria de Turism, atât in domeniul Turismului de Afaceri, cât si in a celui de 

Vacante.  Compania este activa in segmentele de calatorii externe si interne, având o crestere 

dinamica in ceea ce priveste cifra de afaceri, calitatea serviciilor, satisfactia clientilor si cota de piata. 

Compania are patru departamente ce livreaza produse si servicii:   

►  Turism de Afaceri 

►  Intâlniri, Stimulente,  Conferinte  si  Evenimente  

►  Bilete de avion 

►  Vacante  

 

Fiecare departament se bazeaza pe profesionisti aflati in perfectionare continua pentru a satiface 

cerintele ridicate de calitate a serviciilor. 

Partener: Grant Box Consulting are o experienta cumulata de peste 20 de ani in domeniul 

consultantei in accesarea si implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila, cu accent pe 

proiectele in domeniul dezvoltarii resurselor umane, domeniul educational, social, dezvoltarii 

organizationale. 

Clientii sunt sprijiniti in accesarea de finantari europene in valoare de peste 100 de milioane de euro 

si in implementarea cu succes a proiectelor finantate. Echipa este formata din consultanti cu studii 

de specialitate si certificari in cele mai diverse domenii si peste 20 ani experienta in mediul de 

business.   

 

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la: Telefon: 0720.887.242 . 

Email: youngpropractica@gmail.com 

 


