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Creșterea șanselor de a găsi un loc de muncă pentru un număr de 211 studenți din cadrul
Facultăților de Drept, Economie și Știinte Politice din regiunea Nord-Est, prin stagii de 
practică și consultanță specifică pentru carieră.

Studenții își vor însuși competențele de muncă și experiența necesare unei tranziții facile 
de la educație la piața muncii, prin intermediul asigurării condițiilor necesare participării la 
stagii de practică, precum și consiliere pentru carieră realizată de către potențiali 
angajatori/instituții/firme competitive, învățare la un potențial loc de muncă, vizite de 
studii.

Obiectiv general



Dezvoltarea de parteneriate între instituții de învațamânt superior și partenerii de 
practică/potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți din domeniile Drept, Știinte
Economice și Știinte politice pentru susținerea și îmbunătățirea procesului educațional și
în vederea facilitării accesului pe piața muncii, inclusiv prin crearea unui sistem de 
informare coordonată, între toate cele trei părți implicate (studenți, angajatori, 
universitate). 

Se urmărește astfel îmbunătățirea nivelului de informare, conștientizare și înțelegere a 
acestora privind oportunitățile oferite în cadrul proiectului și identificarea de soluții
practice, viabile, inovative de îmbunătățire permanentă a ofertei de stagii.

Obiective specifice

OS1



Participarea la programe de învățare la locul de muncă în țară și țări UE, performanțe, 
interactive și inovative pentru 211 de studenți și masteranzi din domeniile Drept, Știinte 
Economice și Știinte politice din regiunea Nord-Est 

angajarea a minim 83 (peste 39%) ca urmare a finălizarii acestora. 

Obținerea competențelor practice necesare studenților pentru a profesa în domeniul 
studiat și recompensarea membrilor grupului țintă performanți.

OS2



Dezvoltarea și furnizarea de servicii integrate de orientare, consiliere și mediere în 
sprijinul tranziției de la școală la viață activă pentru 211 de studenți din domeniile Drept, 
Știinte Economice și Știinte politice, dintre care minim 
152 dobândesc o calificare și 
24 urmează studii/cursuri de formare. 
Aceștia vor beneficia de activități de consiliere, orientare profesională și mediere cu 
experți competenți și cu o bogată experiență. 

Studenții vor fi astfel sprijiniți să finalizeze studiile și apoi să opteze, pe baza 
competențelor și a propriilor nevoi pentru continuarea studiilor și/sau angajare.

OS3



Se va constitui din studenți și masteranzi de la Facultățile de Drept, Economie, Știinţe 
Politice din cadrul Universității ”Petre Andrei” din Iași.

211 studenți și masteranzi de la Facultățile de Drept, Economie, Știinte Politice, din care:
• peste 27 % din mediul rural din regiunea de Nord-Est
• peste 50 % femei din regiunea de Nord-Est
• peste 55 % studenți netradiționali

Principiul egalității de șanse se reflectă în selecția grupului țintă prin implicarea a peste
50 % studenți de gen feminin.

Grupul ţintă



Managementul, evaluarea și monitorizarea proiectului

Activităţi

Centrul Integrat pentru Parteneriate Inovative în Ocupare, CIPIO, 
model inovativ de tranziție spre piața muncii

1

2

2.1 Organizarea CIPIO
• vizite de studiu și de învățare la locul de muncă, organizate în regiunea București Ilfov
• vizite de studiu și de învățare la locul de muncă, organizate în regiunea Nord-Est

2.2 Campanie de informare și conștientizare a studenților cu privire la oportunităţile oferite
de stagiile de practică

2.3 Seminarii si webinare pentru studenţi pentru creşterea şanselor de angajare pe piaţa muncii
2.4 Parteneriate cu angajatori pentru facilitarea ocupării locurilor de muncă CDS & ADV



Consilierea şi orientarea profesională a studenţilor
• consiliere individuală și de grup , realizarea unui CV, realizarea unei scrisori de intenție, pregătirea pentru interviul

cu angajatorii, surse de informare privind locurile de muncă disponibile, drepturi și obligații ca angajat,
• analiza competențelor profesionale și a abilităților, se va stabili în comun cu beneficiarul un plan de dezvoltare a

carierei, evaluare și monitorizare a acestuia, orientarea studenților către cursuri de formare profesională

Organizarea şi derularea stagiilor de practică

3

4

4.1 Selecţia grupului ţintă şi organizarea cadrului de derulare a stagiilor de practică
4.2 Derularea stagiilor de practică a studenţilor şi masteranzilor
4.3 Monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică
4.4 Stagii de practică în Italia
4.5 Medierea şi angajarea pe piaţa muncii a studenţilor

5 Activitatea transversală de implementare aferentă decontării cheltuielilor 
indirecte pe bază de rată forfetară



Denumire indicator Valoare ţintă Din care femei Din care bărbaţi Regiuni dezvoltate
Regiuni mai puţin 

dezvoltate

Cursanti/studenţi/cercetători 
etc., care îsi găsesc un loc de 
muncă, la încetarea calitatii de 
participant

83 41 42 0 83

Cursanti/studenţi care 
dobândesc o calificare la 
încetarea calităţii de 
participant

152 76 76 0 152

Cursanti /studenţi/cercetători 
etc., care urmează
studii/cursuri de formare la 
încetarea calităţii de 
participant

24 12 12 0 24

Indicatori prestabiliţi de rezultat



Indicatori prestabiliţi de realizare

Denumire indicator Valoare ţintă Din care femei Din care bărbaţi Regiuni dezvoltate
Regiuni mai puţin 

dezvoltate

Persoane (cursanţi, studenţi) 
care beneficiază de sprijin
pentru tranziţia de la şcoală la 
viaţa activă

211 106 105 0 211

Persoane (cursanţi, studenţi) 
care beneficiază de sprijin
pentru tranziţia de la şcoală la 
viaţa activă, din care -
netradiţional

117 59 58 0 117

Persoane (cursanţi, studenţi) 
care beneficiază de sprijin
pentru tranziţia de la şcoală la 
viaţa activă, din care - din 
mediul rural

57 29 28 0 57



CIPIO

Organizarea CIPIO01

02

03

04
Parteneriate cu angajatori pentru 
facilitarea ocupării locurilor de muncă

Campanie de informare și conștientizare a studenților
cu privire la oportunităţile oferite de stagiile de practică 

Seminarii şi webinare pentru studenţi pentru 
creşterea şanselor de angajare pe piaţa muncii

Centrul Integrat pentru Parteneriate 
Inovative în Ocupare, model inovativ 

de tranziție spre piața muncii



Consiliere şi orientare profesională



Organizarea şi derularea stagiilor de practică

02

03

04

05

01

Derularea stagiilor de practică a 

studenţilor şi masteranzilor

Monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică

Stagii de practică în Italia

Medierea şi angajarea pe piaţa muncii a 

studenţilor

Selecţia grupului ţintă şi organizarea cadrului

de derulare a stagiilor de practică



Centrul Integrat pentru Parteneriate Inovative în Ocupare, 
CIPIO funcţional

6 rapoarte de îmbunătăţire a curriculei (câte două pentru 
fiecare specializare)

60 studenti participanţi la vizite de studiu în regiunea 
Bucuresţi-Ilfov

120 studenti participanţi la vizite de studiu in regiunea 
Nord-Est

120 de studenți care vor beneficia de informare privind
orientarea în cariera în cadrul a 4 seminarii
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16 webinare derulate pe diferite teme de interes pentru 
dezvoltarea în cariera a studenţilor/ min. 200 studenţi

10 parteneriate încheiate, din care 8 parteneriate noi

211 de studenţi care au beneficiat cel puţin de o sesiune
individuală de consiliere

120 studenţi participanţi la vizite de studiu în regiunea 
Nord-Est

Cel puţin 50 de consilieri de grup derulate
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Cel puţin 10 de persoane testate cu CASPER / CASS ++,
inclusiv cu dizabilităţi

211 de studenti din domeniile Drept, Economie, Ştiinţe 
Politice, nivel licenţă şi master care participă la practică

3 ghiduri de practică:
Drept, Economie, Ştiinţe Politice

2 stagii de practică realizate în Italia, 32 de studenţi

minim 83 studenţi din grupul ţintă (39,3%) îşi vor găsi un loc
de muncă dupa finalizarea studiilor
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83 de studenţi premiaţi



Valoarea totală a proiectului: 4 749 066,06 lei
24 septembrie 2020-23 septembrie 2022

asced.centruldezvoltaresociala.ro


