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CADRUL GENERAL   

Prezenta metodologie este realizată în vederea selectării participanților la vizitele de 

studiu în regiunile Nord-Est și București-Ilfov în cadrul proiectului „ASPIR – Angajarea 

studenților prin Parteneriate Inovative Regional”, nr. contract: POCU/626/6/13/130351. 

Selecția se derulează în cadrul activității 2: Organizarea Centrului de Parteneriate pentru 

Angajare și Consiliere. 

Proiectul a demarat în data de 24 septembrie 2020, are o durată de 24 de luni și va fi 

implementat la nivelul parteneriatului creat între: CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ 

T&CO (în calitate de Beneficiar) și FUNDAȚIA „ALĂTURI DE VOI” ROMÂNIA (în calitate de 

Partener). 

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman și are o valoare de 4 745 593, 17 lei. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea șanselor de a găsi un loc de 

muncă pentru un număr de 282 studenți din cadrul facultăților cu profil socio-uman, 

respectiv Psihologie și Asistență Socială din regiunea Nord-Est, în urma participării la 

activităţi integrate: pregătire practică, consiliere şi orientare în carieră, inovare socială, prin 

parteneriat social cu angajatorii de pe piața muncii. Prin intermediul asigurării condițiilor 

necesare participării studenților la stagii de practică, precum și consiliere pentru carieră, 

stagii efective de practică la potențiali angajatori/instituții/firme cu renume, învățare la un 

loc de muncă în domeniul studiilor, vizite de studii, studenții își vor însuși competențele de 

muncă și experiența necesară unei tranziții facile de la educație la piața muncii. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului ASPIR sunt:  

 

1. Prin intermediul parteneriatelor existente și a celor nou înfiinţate/dezvoltate vom facilita 

inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor de studii terţiare printr-o rată crescută de participare 

a studenţilor la programele (stagii de practică, internship-uri etc.) Formarea de competențe 

practice necesare ocupării unui loc de muncă la potențialii angajatori, pentru 282 studenți. 

Acest obiectiv urmărește: 

V integrarea stagiului de practică a studenților într-un domeniu conform, atât cu 

specializarea studentului, cât și cu profilul instituției partenere de practică, al 

angajatorilor, 

V crearea unei legături dinamice între părțile implicate în elaborarea, implementarea și 

monitorizarea programului individual de pregătire. 
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V dezvoltarea în timpul facultății a competențelor inter-personale și de comunicare 

esențiale pe piața muncii prin familiarizarea studenților cu diverse medii 

organizaționale profesionale. 

 

2. Dezvoltarea de competenţe profesionale şi transversale necesare pe piaţa muncii, și/sau 

pentru categoriile sociale, inclusiv cele dezavantajate determinate de mediul de 

proveniență, rural/urban, de etnie și cu dizabilități, prin participarea studenţilor la 

programele (ex. stagii de practică, internship-uri etc.) pentru inserţia pe piaţa muncii, pentru 

282 de studenţi, dintre care 105 se vor angaja. 

Studenții vor beneficia de activităţi de consiliere, orientare profesională şi stagii de practică 

în domeniul profesional pentru care studiază 

V să opteze, pe baza competenţelor şi a propriilor nevoi pentru continuarea studiilor 

şi/sau angajare. 

Participarea la programe de învăţare la locul de muncă, performanțe, interactive și inovative 

pentru 282 de studenţi şi 

V angajarea a 105 dintre aceștia. 

Se urmăreşte astfel obţinerea competenţelor practice necesare studenţilor pentru a profesa 

în domeniul studiat şi recompensarea membrilor grupului ţintă performanţi. 

 

3. Dezvoltarea parteneriatelor cu potențialii angajatori: instituții publice și private, firme, 

ong-uri. Acest obiectiv urmărește punerea în contact a studenților cu potențialii angajatori, 

funcționari publici, oameni de afaceri și personalități din diferite domenii. Prin 

parteneriatele pe care le avem, dar și cele noi care se vor realiza, oferim tinerilor opțiuni de 

carieră din care, atât ei ,cât și angajatorii, pot acoperi nevoia de plasare pe piața muncii. 

 

Dezvoltarea de noi parteneriate între Universități, partenerii de practică și potenţiali 

angajatori ai viitorilor absolvenţi vor duce la îmbunătăţirea procesului educaţional şi 

facilitării accesului pe piaţa muncii, inclusiv prin crearea unui sistem de informare 

coordonată, între toate cele trei părţi implicate, respectiv studenţi, universitate și 

angajatori. Prin urmare va crește îmbunătăţirea nivelului de informare, conştientizare, 

înţelegere și punerea în practică a acestora privind oportunităţile oferite în cadrul 

proiectului prin identificarea de soluţii practice, viabile, inovative de îmbunătăţire 

permanentă a accesului pe piața muncii. 



 
ASPIR - Angajarea Studentilor prin Parteneriate Inovative Regionale 

BENEFICIAR: CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T & CO  

POCU/626/6/13/ 130351 

 

ACTIVITĂȚI ADRESATE GRUPULUI ȚINTĂ  

 

V consiliere și orientare profesională;  

V practică de specialitate în instituții relevante pentru domeniul studiat;  

V echivalarea orelor de practică pentru recunoașterea creditelor;  

V îndrumare pe perioada practicii din partea unui coordonator de practică și a 

unui tutore;  

V suport de curs și materiale suport;  

V vizite de studiu în Regunea Nord-Est; 

V vizite de studiu în Regiunea București-Ilfov; 

V vizite de studiu în Italia pentru 32 studenți; 

V seminarii și webinare pentru creșterea șanselor de angajare. 
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CAPITOLUL I: DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 

 
Vizitele de studiu și de învățare la locul de muncă sunt organizate în regiunea București 

Ilfov și în regiunea Nord-Est. 
Acestea vor asigura  un forum de discuții, schimb și învățare reciprocă pe teme de interes 

comun și priorități la nivel local, regional și național, contribuind la schimbul de practici și idei 
inovatoare.  Activitatea presupune realizarea unor vizite de studii la instituții din cele două regiuni ce 
sunt relevante profesional pentru grupul țintă. Vom organiza vizite de studiu la parteneri potențiali 
de practică din domeniul profesional de interes al studenților, acolo unde au loc prezentări ale 
instituțiilor, dar mai ales ale locurilor de practică și ale locurilor de muncă pe care studenții le-ar 
putea ocupa în viitor, în funcție de pregătirea lor de bază (licență) și de diferitele specializări 
complementare (masterate), prin:  
V contactul direct cu instituții și organizații de vârf ale asistenței sociale și psihologiei;  
V familiarizarea cu cele mai noi concepte și practici din domeniul psihologiei și asistenței 

sociale; 
V dobândirea de cunoștințe și abilități practice cu privire la cele mai recente evoluții în cele 2 

domenii; 
V formarea și dezvoltarea unor “comunități profesionale”;  
V lărgirea orizontului profesional și adaptarea la piața muncii.  

Scopul acestora este de a familiariza studenții cu domeniile lor de specialitate prin 
constatare și învățare la fața locului, o oportunitate de învățare, o modalitate prin care poți obține 
experiența  practică în domeniul de interes. Pentru toate categoriile de studenți poate înseamna atât 
un start de succes în carieră, o modalitate excelentă pentru a căpăta experiența  practică, șansa de a 
cunoaște profesioniști din domeniu și de a interacționa cu oameni cu pasiuni comune. În egală 
măsură se urmărește informarea studenților cu privire la modul în care este organizată o instituție pe 
care o vizează cu interes profesional, la condițiile de lucru și de colaborare, dar și cu privire la 
cerințele suplimentare pe care inserția la locul de muncă le presupune și care nu sunt numite explicit 
în oferta instituțională. 

 

A) VIZITELE DE STUDIU ÎN REGIUNEA BUCUREȘTI- ILFOV  
Vor fi organizate 3 serii a câte 20 de studenți care se vor deplasa la București timp de 5 

zile, pentru a urma un program de practică la structurile mai jos menționate, astfel I zi -transport Iași 

București+1 centru; a II a zi -2 centre/instituții publice/zi; a III a zi -2 centre/zi; a IV a zi - 2 

centre/instituții publice/zi; a V a zi - 1 centru +transport București-Iași.  

Printre organizațiile care și-au manifestat acordul preliminar în acest sens se află: 

Regiunea București - Ilfov: - Asociația Ateliere fără frontiere – Fundația ESTUAR – Organizația 
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Umanitară Concordia - RENASIS –Rețeaua Națională Anti-Sărăcie și Incluziune Socială din România, - 

Crucea Roșie România, - Colegiul Asistenților Sociali din România, -Asociația Novapolis, etc. 

În egală măsura vor fi vizate și instituții publice din București, relevante pentru 

înțelegerea de către studenți a rolului stagiilor de practică, accentuând funcționarea acestor instituții, 

informații utile de specialitate, mai ales în alegerea locului de muncă viitor. Dintre acestea 

menționăm: Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Casa Națională 

de Sănătate, Spitalul Floreasca, Agenția Națională Antidrog. 

 

B) VIZITELE DE STUDIU ÎN REGIUNEA NORD -EST  
Vor fi organizate 6 serii a câte 20 studenți care se vor deplasa în una din următoarele 

locații: Bacău, Piatra Neamț, Suceava. 

Durata vizitei de studiu este de o zi și vor fi vizitate minim două instituții care derulează 

activități relevante pentru domeniul Psihologie/Asistență Socială. 

Planificarea vizitelor de studiu va fi anunțată cu minim 7 zile înainte de organizarea 

evenimentului. 

 

CAPITOLUL II: CRITERII DE SELECȚIE 
 

Pentru selecția participanților la vizitele de studiu în regiunile NORD-EST și BUCUREȘTI-ILFOV, 

sunt eligibile persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: 

1. fac parte din grupul ţintă al proiectului; 

2. au complet dosarul cu actele care dovedesc apartenenţa la grupul ţintă 

3. au completat cererea de înscriere la vizita de studii (anexa A) 

În cazul în care numărul de înscrieri depășește numărul de locuri, vor fi avute în vedere 

următoarele criterii de departajare: 

- ordinea cronologică a înscrierii 

- calitatea de persoană aparținând grupurile dezavantajate 

Înscrierea studenţilor constă în depunerea cererii de înscriere la secretariatul proiectului 

ASPIR – str. Bălușescu nr.2, Iași (luni – vineri, orele 8-14) sau la adresa de mail: 

aspir@centruldezvoltaresociala.ro. 
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Etapele procesului de selecție  

Comisia de selecție a participanților la vizitele de studiu este formată din:  

a) Coordonator Centrul de Parteneriate pentru Angajare și Consiliere  

b) Expert vizite studiu și documentare  

c) Expert parteneriate 

Rezultatele procesului de selecție a participanților la fiecare vizită de studiu sunt 

consemnate într-un Proces verbal de selecție / Raport de selecție și se vor transmite prin 

comunicarea directă (mail/telefon) cu studenții (prin intermediul experților) sau publicarea 

rezultatelor evaluării candidaturilor (admis/respins) pe pagina de web a proiectului 

(www.aspir.centruldezvoltaresociala.ro.).  

 

CAPITOLUL III: PREVEDERI FINALE 

Prezenta Metodologie se aplică în cadrul proiectului POCU/626/6/13/ 130351 începând cu 

data de 2.01.2021. Documentul se va publica pe site-ul proiectului: 

www.aspir.centruldezvoltaresociala.ro . 
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ANEXA A 

 

Subsemnatul, ………………………………………, student la Universitatea …………………, 

Facultatea ………………………………………………………………………………….., anul …, doresc să particip 

la (se pot bifa mai multe opțiuni): 

 Vizita de studiu în regiunea de Nord-Est: 

 Bacău 

 Piatra Neamț 

 Suceava 

 Vizită de studiu în regiunea București-Ilfov 

Menționez că fac parte din grupul țintă al proiectului „ASPIR - Angajarea Studenților prin 

Parteneriate Inovative Regionale”. 

În cazul în care voi fi selectat, mă angajez să respect toate măsurile pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

Data…………………..     Semnătura…………………………………………. 

 

 


