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CADRUL GENERAL
Prezenta metodologie este realizată în vederea selectării grupului ținta în cadrul
proiectului „ASCED - Angajare sustenabilă și competitivitate pentru studenții din domeniul
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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.
Selectarea grupului ţintă se derulează în cadrul activității 4: Organizarea si derularea
stagiilor de practică, care va cuprinde un set de 5 subactivități:
✓ A 4.1 Selectia grupului tinta si organizarea cadrului de derulare a stagiilor de
practica
✓ A 4.2 Derularea stagiilor de practica a studentilor si masteranzilor
✓ A 4.3 Monitorizarea si evaluarea stagiilor de practica
✓ A 4.4 Stagii de practica in Italia
✓ A 4.5 Medierea si angajarea pe piata muncii a studentilor

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 specifice 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
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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.
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2. Participarea la programe de învățare la locul de muncă în țară și țări UE, performante, Page
interactive și inovative pentru 211 de studenți si masteranzi din domeniile Drept, Științe
Economice și Știinte politice din regiunea Nord-Est și 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.

CADRUL LEGISLATIV APLICABIL
Organizarea şi desfăşurarea selecţiei grupului-țintă studenţi în cadrul proiectului
„ASCED - Angajare sustenabilă și competitivitate pentru studenții din domeniul economic şi
drept”, POCU/626/6/13/130352, au la bază prevederile Legii nr. 258/2007 privind practica
elevilor şi a studenţilor, Ordinului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr.

ASCED - Angajare sustenabilă și competitivitate pentru studenții din domeniul economic şi drept
NR: POCU/626/6/13/ 130352
BENEFICIAR: CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T & CO

3955/2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul
programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei-cadru privind
efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de
masterat, Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, ale dispoziţiilor specifice prevăzute în Ghidul
Solicitantului Condiții Specifice - Cererea de propuneri de proiecte nr. 626 „Stagii de practică Page
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pentru studenți”.
GRUPUL ŢINTĂ
Grupul tinta al proiectul îl constituie 211 studenți (ISCED 5-7) înmatriculați în cadrul
Universității „Petre Andrei” din Iași, în ciclul licență sau masterat de la Facultățile de Drept,
Economie și Științe Politice și administrative, cu domiciliul în regiunea Nord-Est.
Specializările vizate sunt: ȘTIINȚE JURIDICE, ȘTIINȚE ECONOMICE, ȘTIINȚE POLITICE.

1. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE SELECȚIE A
GRUPULUI ȚINTĂ
LANSAREA SELECȚIEI
Se vor identifica de către experții proiectului categoriile de studenți care
îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru a deveni grup țintă în cadrul proiectului și care
vor putea beneficia de activități de orientare și consiliere profesională și stagii de practică, îi
vor informa despre posibilitatea implicării lor în proiect și îi vor invita să participe la
activitățile acestui proiect.
Publicitatea proiectului în vederea identificării potențialilor candidați se va realiza
atât prin comunicarea directă între membrii echipei de proiect și persoanele de contact de
la facultățile cu care se va colabora, cât şi prin activități de informare și publicitate,
prevăzute a se desfășura la nivelul beneficiarului și partenerului, pe site-ul web al
proiectului, prin distribuirea materialelor publicitare, respectând principiul transparenței și
al egalității de șanse.
Se vor posta anunțuri pe pagina proiectului (http://asced.centruldezvoltaresociala.ro),
pe profilul partenerilor/proiectului de pe rețelele de socializare, pe grupurile de studenți
relevante, etc.
Se vor face publice condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție pentru înscrierea în
grupul țintă, numărul de locuri disponibile și metodologia de selecție a grupului țintă, prin
intermediul platformelor de social-media și a site-urilor partenerilor, precum și în versiune
tipărită la sediul Beneficiarului. Se va asigura acces egal și în mod nediscriminatoriu tuturor
studenților care îndeplinesc cerințele minime referitoare la grupul țintă, în limita locurilor de
practica existente pe proiect.
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Lansarea selecţiei pentru grupurile țintă va avea un caracter continuu și a demarat
odată cu aprobarea prezentei Metodologii (30.10.2020).

CRITERII DE SELECȚIE
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Criterii obligatorii de selecție:
✓ calitatea de student/masterand înmatriculat la Universitatea „Petre Andrei”, la una
din specializările: Știinte economice/Stiinte juridice/Stiinte politice.
Criterii de departajare:
✓ calitatea de student în ultimul an de studiu nivel licență sau anul 2 nivel master;
✓ ordonarea cronologică a acestora în raport cu momentul înscrierii în proiect și
corelarea cu numărul locurilor disponibile în cadrul proiectului.
Conform planului de studii pentru specializările menționate anterior, practica de specialitate
este obligatorie în cuantumul de ore specificate.
Selecția grupului țintă se va face cu respectarea principiului egalității de șanse și
nediscriminării și vor fi luate în considerare toate politicile și practicile prin care să nu se
realizeze nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate,
etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap,
boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum
și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii,
folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și
cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ
Principalele instrumente folosite pentru selecția grupului țintă au fost stabilite
respectând instrucțiunile și condițiile de eligibilitate ale grupului țintă menționate în
ghidurile solicitantului, condiții specifice și condiții generale, dar și elementele de
specificitate ale proiectului.
Dosarul de candidatură pentru GT va cuprinde următoarele:
1. Formular de înregistrare a grupului țintă (Anexa 8);
2. Anexa A - Acord privind utilizarea datelor cu caracter personal;
3. Anexa B - Declarație privind evitarea dublei finanțări;
4. Anexa C- Angajament de implicare în activitățile proiectului
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5. Adeverință de student/masterand înmatriculat la Universitatea „Petre Andrei”, la una
din specializările: Știinte economice/Stiinte juridice/Stiinte politice
6. Copie carte de identitate
7. Copie certificat de căsătorie/divorț (dacă este cazul, în situația schimbării numelui)
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Înscrierea studenţilor constă în depunerea unui dosar de candidatură la secretariatul
proiectului ASCED – str. Bălușescu nr.2, Iași (luni –vineri, orele 8-14).
Înscrierea în grupul țintă al proiectului se face în ordinea cronologică a depunerii
dosarelor de candidatură, care trebuie să fie complete, conținând toate documentele
enumerate anterior. Nu vor fi acceptați și înscriși în grupul țintă studenți/masteranzi ale
căror dosare de candidatură nu sunt complete.

ANALIZA DOSARELOR ȘI SELECȚIA STUDENȚILOR
Pentru a analiza dosarele de înscriere depuse se vor avea în vedere următoarele criterii:
I. Criterii de eligibilitate
Admis /
Indicaţii privind modul de evaluare
Respins
Candidatul trebuie să fie A/R
Se verifică datele din adeverința de student:
înmatriculat
în
cadrul
✓ data,
Universității „Petre Andrei” din
✓ semnătura,
Iași, la una din următoarele
✓ facultatea la care este înscris
facultăți:
candidatul.
✓ Facultatea de Drept;
Se acordă:
✓ Facultatea
de
A: dacă adeverința este în termenul de
Economie;
valabilitate, datată și semnată și facultatea se
✓ Facultatea de Științe
regăsește în lista facultăților eligibile.
politice
și
R: dacă adeverința NU este în termenul de
administrative.
valabilitate, NU este datată ori sem-nată sau
facultatea NU se regăsește în lista facultăților
eligibile.
2. Candidatul are
A/R
Se verifică datele din cartea de identitate.
domiciliul/reședința în
Se acordă:
Regiunea Nord-Est
A: dacă adresa înscrisă în cartea de identitate
este în Regiunea Nord-Est.
R: dacă adresa înscrisă în cartea de identitate
NU este în Regiunea Nord-Est.
3. Candidatul NU a mai
beneficiat anterior de finanțare
prin proiecte pentru efectuarea
stagiului de practică

A/ R

Se verifică bifele și semnătura din Declarația pe
propria răspundere
Se acordă:
- A: dacă sunt bifate opțiunile legate de dubla
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finanțare și documentul este semnat și datat.
- R: dacă NU sunt bifate opțiunile legate de
dubla finanțare sau documentul nu este semnat
și datat.
5. Candidatul are disponibilitate
de participare la activitățile
proiectului

A/ R

Se verifică semnătura din Declarația pe propria
răspundere
Se acordă:
A: dacă documentul este semnat și datat. R:
dacă documentul NU este semnat și datat.

STATUT ETAPĂ ELIGIBILITATE

A/R

Se acordă:
A: dacă candidatul a obținut A la toate criteriile
evaluate;
R: dacă candidatul a obținut minim un R la
criteriile evaluate.

Mențiuni suplimentare:
Înscrierea studenților este voluntară și constă în depunerea dosarului complet de
înscriere în grupul țintă.
Completarea celor 211 de locuri se va face pe baza principiului „primul venit, primul
servit”, în ordinea depunerii dosarelor și a admiterii etapei de înscriere și selecție.
Dacă există situația în care candidații vor trebui departajați în vreun fel, vor avea
prioritate persoanele care aparțin grupurilor dezavantajate (participanți care trăiesc în
gospodării fără persoane ocupate, participanți care trăiesc în gospodării fără persoane
ocupate cu copii aflați în întreținere, participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un
părinte unic cu copil aflat în întreținere, migranți, participanți de origine străină, minorități,
etnie romă, comunități marginalizate, participanți cu dizabilități, persoane fără adăpost sau
care sunt afectate de excluziunea locativă).
Se vor selecta suplimentar studenți de rezervă, în vederea completării grupului țintă,
în cazul în care, din motive obiective, unii studenți selectați inițial renunță la a mai participa
la activitățile proiectului. Etapele de selecție ulterioare vor fi anunțate în timp util.

AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE
Rezultatele procesului de selecție a grupului țintă 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.asced.centruldezvoltaresociala.ro
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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 Page
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contestatarului, fără a fi permisă completarea acestuia. Contestaţiile se pot depune în
termen de 2 zile lucrătoare de la anunțarea rezultatelor la secretariatul ASCED, persoană de
contact: Marieta Jigoranu, expert grup țintă și facilitare.
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.

REPARTIZAREA MEMBRILOR GRUPULUI-ȚINTĂ ÎN GRUPE DE PRACTICĂ
În urma selecţiei grupului-ţintă, studenţii vor fi repartizaţi în grupe de practică, în
funcție de specializare şi de profilul partenerilor de practică participanți la proiect.

2. CALENDAR DE SELECTIE
Evaluarea dosarelor se va desfășura conform calendarului din Anexele I-III, care va fi
actualizat pe parcursul implementării proiectului.

3. PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU AL GRUPULUI ȚINTĂ
Pentru a evita apariția unor situații cu caracter confuz care pot genera o serie de
consecințe nefavorabile atât la nivelul studenților, cât și în ceea ce privește implementarea
activităților proiectului, este importantă familiarizarea membrilor grupului țintă al
proiectului ASPIR cu situațiile în care aceștia își pot pierde calitatea de membru al grupului
țintă, respectiv beneficiar al activităților proiectului.
Între situațiile în care un student, înscris în grupul țintă al proiectului, poate fi eliminat din
grupul țintă (își poate pierde calitatea de membru al grupului țintă), sunt menționate:
✓ dacă în termen de 3 de zile de la data înscrierii în baza de date a proiectului,
studentul nu a participat la stagiul de practică, acesta poate fi eliminat din
grupul țintă al proiectului fără notificare prealabilă;
✓ a fost exmatriculat din cadrul Facultății de proveniență;
✓ orice student poate solicita unilateral renunțarea la calitatea de membru al
grupului țintă al proiectului ASCED, pe baza unei cereri scrise, doar în situația
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în care respectivul student nu a participat/beneficiat de nici una dintre
activitățile proiectului. În acest caz, managerul de proiect poate aproba
cererea respectivului student.
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ANEXA I
Etapa 1

Perioada

Termen de
finalizare

Responsabili

Preluarea dosarelor
de
candidatură
Verificare condiții
eliminatorii
Validare

30.10.202026.11.2020

26.11.2020

Expert grup țintă și
facilitare

30.10.202013.11.2021

27.11.2020

Expert grup țintă și
facilitare
Expert grup țintă și
facilitare
Manager
Expert grup țintă și
facilitare

Avizarea şi
anunţarea
rezultatelor
Repartizarea
studenților pe
grupe de practică

27.11.2020

27.11.2020

02.12.2020

Expert grup țintă și
facilitare
Manager

Etapa 2 se va derula în perioada 16.01.2021 – 14.02.2021 și va viza specializările pentru care Practica
de specialitate se realizează în semestrul 2 al anului universitar 2020-2021.
Etapa 3 se va derula în perioada 1.09.2021-15.10.2021.
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ANEXA II
Etapa 2

Perioada

Termen de
finalizare

Responsabili

Preluarea dosarelor 7.01.2021
de
candidatură
Verificare condiții
7.01.2021
eliminatorii
Validare

17.02.2021

Expert grup țintă și
facilitare

18.02.2021

Avizarea şi
anunţarea
rezultatelor
Repartizarea
studenților pe
grupe de practică

19.02.2021

Expert grup țintă și
facilitare
Expert grup țintă și
facilitare
Manager
Expert grup țintă și
facilitare

18.02.2021

19.02.2021

Etapa 3 se va derula în perioada 1.09.2021-15.10.2021.

Expert grup țintă și
facilitare
Manager
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ANEXA III
Etapa 3
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Perioada

Termen de
finalizare

Responsabili

Preluarea dosarelor 4.10.2021
de candidatură
Verificare condiții
4.10.2021
eliminatorii
Validare

22.10.2021

Avizarea şi
anunţarea
rezultatelor
Repartizarea
studenților pe
grupe de practică

25.10.2021

Expert grup țintă și
facilitare
Expert grup țintă și
facilitare
Expert grup țintă și
facilitare
Manager
Expert grup țintă și
facilitare

22.10.2021
25.10.2021

25.10.2021

Etapa IV se va derula, estimativ, in perioada 17.01.2022-18.02.2022.

Expert grup țintă și
facilitare
Manager

