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CADRU GENERAL  

Prezenta metodologie este realizată în vederea selectării, din cadrul grupului ţintă al 

proiectului, a studenţilor participanţi la vizitele de studiu din Italia, aferente activităţii A4.4. 

Stagii practică în Italia în cadrul „ASCED - Angajare sustenabilă și competitivitate pentru 

studenții din domeniul economic şi drept”, nr.contract: POCU/626/6/13/130352.  

Proiectul a demarat în data de 24 septembrie 2020, are o durata 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 4 749 066,06 lei. 
 

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

muncă pentru un număr de 211 studenți din cadrul facultăților de Drept, Economie și Științe 

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. 

 

 

Obiectivele specific ale proiectului ASCED sunt:  

1. Dezvoltarea de parteneriate între instituții de învățământ superior și partenerii de 

practică/potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți din domeniile Drept, Științe 

Economice și Științe 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 îmbunatațire 

permanenta a ofertei de stagii. 

 

2. Participarea la programe de învățare la locul de muncă în țară și țări UE, 

performante, interactive și inovative pentru 211 de studenți si masteranzi din 

domeniile Drept, Științe Economice și Știinte politice din regiunea Nord-Est și 
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angajarea a minim 83 (peste 39%) ca urmare a finalizarii acestora. Se urmărește 

astfel obținerea competențelor practice necesare studenților pentru a profesa în 

domeniul studiat și recompensarea membrilor grupului ținta performanți. 

 

3. Dezvoltarea și furnizarea de servicii integrate de orientare, consiliere și mediere în 

sprijinul tranziției de la școala la viața activa pentru 211 de studenți din domeniile 

Drept, Științe Economice și Științe 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. 

 

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, caiet de practică de specialitate 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 

 
DESCRIEREA GRUPULUI ȚINTĂ:  

Conform cererii de finanțare, anexă a contractului de finanțare cu nr. 

POCU/626/6/13/130352, grupul tinta al proiectului este format din 211 de studenţi 

înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ, din cadrul facultăţilor cu profil socio-uman, 

juridic, economic și științe politice.  Grupul țintă 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: 

o peste 27 % din mediul rural din regiunea de Nord-Est 
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o peste 50 % femei din regiunea de Nord-Est 

o peste 55 % studenți netradiționali 

Principiul egalității de șanse se reflectă în selecția grupului țintă prin implicarea a peste 

50 % studenți de gen feminin. Acestia vor participa la activitatile proiectului, fiind trataţi cu 

egal respect indiferent de rasă, naţionalitate, limbă, religie, categorie socială, convingeri, 

sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau 

apartenenţa la o categorie defavorizată, activitate politică sau apartenenţă sindicală. 

Activitatea A4.4. STAGII DE PRACTICĂ ÎN ITALIA vizează selectarea a 32 studenţi din 

grupul ţintă al proiectului care vor participa pe parcursul a 6 zile la o vizită de studiu în Italia.  

Fiecare vizita va dura 6 zile, la care se adaugă 2 zile necesare pentru transportul cu plecarea 

din România și transferul către România, si va cuprinde activitati de consiliere pentru 

alegerea carierei, activitati de orientare pe piata muncii, activitati aplicative si practice si 

practica in cadrul firmelor/studii de caz. La fiecare vizita de studiu in Italia vor participa cate 

16 studenti de la diferite domenii de specializare din cele propuse in proiect, insotiti de 

expertul organizare evenimente responsabil de aceasta activitate, din partea Partenerului 

Fundația Alături de Voi România si de un expert din echipa beneficiarului, Centrul de 

Dezvoltare Socială T&CO. 

 

PERIOADELE DE DESFĂŞURARE A VIZITELOR DE STUDIU:  

Seria I (prima vizită de studiu) : luna iulie 2021 , locuri disponibile: 16 studenţi 

Seria II (a doua vizită de studiu): luna iulie 2022, locuri disponibile: 16 studenţi 

In cazul in care dupa prima selectie vor rămâne locuri disponibile, acestea vor fi 

alocate seriei II. Perioadele de derulare sunt estimative si pot fi modificate datorita 

conditiilor impuse de pandemia COVID. 
 

CRITERII DE ELIGIBILITATE  

Pentru selecția membrilor grupului țintă care vor participa la Activitatea A4.4 STAGII 

DE PRACTICĂ IN ITALIA, 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 
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- Formular de înregistrare a grupului țintă (Anexa A); 

- Acord privind utilizarea datelor cu caracter personal (Anexa B); 

- Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa C); 

- Adeverință de student/masterand 

- Copie carte de identitate 

- Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul, în situația schimbării numelui) 

 

ETAPELE PROCESULUI DE SELECȚIE  

• ETAPA 1: Lansarea procesului de selecție – informarea grupului țintă al proiectului 

asupra oportunităților oferite de participarea la vizita de studiu în Italia  

• ETAPA 2: Depunerea cererilor de participare (Anexa A) la Activitatea A4.4. Stagii de 

practică în Italia  

• ETAPA 3: Verificarea dosarelor de înscriere la Activitatea A4.4 de către Comisia de 

selecție a participanților la vizitele de studiu și stabilirea listei preliminare a persoanelor 

eligibile. 

• ETAPA 4: Contestații  

• ETAPA5: Va fi publicată lista finală a participanților la activitatea A4.4. 
 

CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE 

Seria I – anul universitar 2020-2021 

 PERIOADA 

ETAPA 1 2.06.2021 

ETAPA 2 2-10.06.2021 

ETAPA 3 11.06.2021 

ETAPA 4 14.06.2021 

ETAPA 5 15.06.2021 



UNIUNEA EUROPEANA lnstrumente Structurale 
2014-2020 
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Calendarul aferent Seriei II va fi publicat ulterior. 

Comisia de seleqie a participantilor Ia vizitele de studiu este fermata din: 

a) Coordonator Centrul integrat pentru parteneriate inovative In ocupare- CIPIO 

b) Expert vizite studiu ~i documentare 

c) Expert parteneriate 

In ETAPA 3 Comisia de selectie a participantilor Ia vizitele de studiu va realiza 

verificarea dosarelor de lnscriere ~i va stabili Lista preliminara a persoanelor eligibile. 

Comisia va realiza un proces-verbal aferent acestei etape, rezultatele vor fi de tipul ADMIS/ 

RESPINS. In ETAPA 5 se va publica lista finala a participantilor Ia activitatea A4.4. 

PREVEDERI FINALE 

Prezenta Metodologie se aplica In cadrul proiectului POCU/626/6/13/ 130352, 

lncepand cu data de 2.06.2021. 

Documentul se publica pe va publica pe site-ul proiectului 

www.asced.centruldezvoltaresociala.ro. 

REALIZAT: 

FOCA RALUCA, Expert vizite studiu ~i documentare 

RATA MARIANA, Coordonator Centrul integrat pentru parteneriate inovative In ocupare- CIPIO 

AVIZAT: ATE~OAE MARIA ROXANA- MANAGER PROIECT 

BENEFICIAR: 0/J_F PART£NER: AliturideVol 101. """""'"' 
Romlnla 

e asced@centruldezvoltaresodala.ro e 0758 028 613 




