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CADRUL GENERAL 
 

Prezenta metodologie este realizată în vederea implementării activității A 4.5 Medierea si 

angajarea pe piata muncii a studentilor, prin acordarea de premii membrilor grupului țintă 

care se angajează ulterior beneficierii de activitățile din cadrul proiectului „ASPIR – 

Angajarea studenților prin Parteneriate Inovative Regional”, nr. contract: 

POCU/626/6/13/130351. 

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: 

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

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

angajatorilor, 

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

monitorizarea programului individual de pregătire.
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✓    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 

✓    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 

✓    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. 
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GRUPUL ŢINTĂ 

Grupul tinta al proiectul îl constituie 282 studenți (ISCED 5-7), în ciclul licență sau masterat, de la 
Facultatea de Psihologie și Științele Educației și Asistență Socială, cu domiciliul în regiunea Nord-Est. 

Specializările vizate sunt: PSIHOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ. 
 

ACTIVITĂȚI ADRESATE GRUPULUI ȚINTĂ 

✓    consiliere și orientare profesională; 

✓    practică de specialitate în instituții relevante pentru domeniul studiat; 

✓    echivalarea orelor de practică pentru recunoașterea creditelor; 

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

unui tutore; 

✓    suport de curs și materiale suport; 

✓    vizite de studiu în Regunea Nord-Est; 

✓    vizite de studiu în Regiunea București-Ilfov; 

✓    vizite de studiu în Italia pentru 32 studenți; 

✓    seminarii și webinare pentru creșterea șanselor de angajare. 

 

CADRUL LEGAL APLICABIL 
 
Prezenta metodologie se intocmeste in conformitate cu cadrul legal in vigoare aplicabil, respectand 

prevederile urmatoarelor documente: 

a) Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-

2020, cu completarile ulterioare; 

b) Ghidului Solicitantului Conditii Specifice 626, Stagii de practică pentru studenţi "Axa prioritara 6  

- Educatie  si competente, Prioritatea de investitii 10.iv, Obiectivul specific 6.13; 

c) Ghid privind  integrarea  temelor  orizontale  in cadrul  proiectelor  finantate  din Fondurile 

Europene Structurale  si de lnvestitii 2014-2020, partea a 1- a, Egalitatea de  sanse  si de 

tratament; 

d) ContractuI de finantare nr. POCU/626/6/13 /130351. 

 

DESCRIEREA ETAPELOR PROCEDURII DE PREMIERE  

Procedura de premiere va avea un caracter continuu și v-a demara odată cu aprobarea prezentei 

Metodologii. Se va publica pe site-ul proiectului Metodologia de acordare premii si grupul tinta va fi 

informat direct.  
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Înscrierea studenţilor constă în depunerea unui dosar la secretariatul proiectului ASPIR – str. 

Bălușescu nr.2, Iași (luni – vineri, orele 8-14) sau pe adresa de mail: aspir@centruldezvoltaresociala.ro. 

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE 

Criteriile de eligibilitate pentru acordarea premiilor Ia angajare sunt urmatoarele: 
A. Criterii obligatorii de selecție: 

1. A fost selectat în cadrul grupului ținta al proiectului ASPIR (Psihologie/Asistență Socială) 
2. Are domiciliul în regiunea Nord-Est 
3. A participat și finalizat stagiul de practică in cadrul proiectului 
4. A participat la activitățile de consiliere profesională în cadrul proiectului 
5. A absolvit studiile de licență sau masterat 
6. A incheiat un contract de muncă de la absolvirea studiilor sau are o funcție superioară celei 

deținute deja la momentul absolvirii studiilor sau a înființat un PFA/intreprindere 
individuala/ întreprindere familială in termen de maxim 90 zile de la data absolvirii 
studiilor de licenta/master si a transmis o copie dupa documentul doveditor 

7. A completat și transmis Cererea de acordare premiu (Anexa 1) în termen de maxim 90 zile 
de la data de la data absolvirii studiilor de licenta/master 
 

B. Criterii de departajare: 
 

✓ data depunerii Ia sediul proiectului a Cererii de acordare a premiului (Anexa 1) și corelarea cu 
numărul premiilor disponibile în cadrul proiectului (105). 

 

Documentele necesare acordării premiilor: 

a) Dovada deținerii unui contract individual de muncă, încheiat dupa data absolvirii studiilor de 
licenta/master și participării în cadrul proiectului SAU dovada unei functii superioare celei 
deținute deja la momentul absolvirii studiilor (promovare, un post cu o calificare superioară etc) 
SAU dovada infiintarii unei PFA sau a unei Intreprinderi individuale sau  întreprindere familială. 
Exemple de documente: copie CIM, extras Revisal, adeverinta , copie certificat PFA? 

b) Copie act de identitate 
c) Cerere de acordare a premiului (Anexa 1) 

Atentie – contractele de muncă incheiate inaintea datei de absolvire a studiilor de licenta sau 
masterat nu se iau in considerare. 
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PROCESUL DE PREMIERE 

Premiile se vor acorda primilor 105 de persoane din grupul tinta care îndeplinesc criteriile 
menționate și transmit documentatia necesara. Premiul are o valoare de 800 de lei (impozabil) si se 
acordă o singura dată. Acordarea celor 105 premii se va face pe baza principiului „primul venit, primul 
servit”, în ordinea depunerii dosarelor. 

Acordarea premiilor se va desfășura cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi a 
practicilor europene cu privire la egalitatea de şanse şi tratament egal. Nu se va face nicio deosebire, 
excludere, restricţie sau preferinţă. 
 
Se va forma o comisie de concurs, cu următoarea componență: 

• Managerul de proiect; 
• Expert mediere Beneficiar; 
• Expert mediere si angajare pe piața muncii Partener 

Comisia de evaluare va intocmi un Proces verbal de analiza a documentelor si o Decizie privind 
acordarea premiilor pentur fiecare persoană selectată.  

Plata premiilor se face prin virament bancar, in contul inscris pe Cererea de acordare a 
premiului pentru fiecare participant declarant eligibil de catre Comisia de evaluare. 

 
 

DEPUNEREA ŞI SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR 

 
Eventualele contestații se rezolvă de către comisia de analiză a candidaturilor în termen de 24 ore de 

la afișarea rezultatelor. 
Prin contestaţie se poate solicita motivat reevaluarea dosarului de candidatură al 

contestatarului, fără a fi permisă completarea acestuia. Contestaţiile se pot depune în termen de 2 zile 
lucrătoare de la anunțarea rezultatelor la secretariatul ASPIR.  

Eventualele contestaţii se rezolvă de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 1 
zi lucrătoare de la data expirării termenului limită de depunere a contestaţiilor.  

Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din trei membri ai echipei proiectului, 
neimplicați în prima fază a selecţiei, asistați de consilierul juridic al Beneficiarului.  
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ANEXA I 

Cerere de acordare a premiului în cadrul proiectului 

Subsemnat(ul/a) __________________________________________________________, CNP 

______________________________, absolvent al Facultatii   de ___________________,  membru in  

grupul tinta al proiectului ASPIR - Angajarea Studentilor prin Parteneriate Inovative Regionale, 

POCU/626/6/13/ 130351, declar pe proprie raspundere ca  am participat Ia toate activitatile proiectului  

respectiv:  

 A 4.2 Derularea stagiilor de practica a studentilor si masteranzilor,  

 A 3.1 Consilierea si orientarea profesionala a studentilor;  

si depun adeverinta care atesta statutul de angajat Ia _______________________________ 

 

Prin prezenta va rog sa imi aprobati inscrierea Ia premiere, conform Metodologiei de acordare premii Ia 

angajare din proiectul ASPIR - Angajarea Studentilor prin Parteneriate Inovative Regionale, 

POCU/626/6/13/ 130351. 

 

Contul IBAN in care se poate face plata este: 

 

 

 

 

DATA: 

SEMNĂTURA: 


