
 
 

 
 

 

Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) 2022 

Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) 

Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Titlul proiectului: Dezvoltarea relațiilor interinstituționale și a parteneriatelor cu 

mediul economico-social prin corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, 

consilierea și orientarea în carieră - ACCESS 2.0 

Cod proiect: CNFIS-FDI-2022-0553 

 

Procedură privind acordarea burselor pentru studenții participanți la Activitatea 

6: Testimoniale, materiale de promovare și orientare în carieră la UAIC în era post 

COVID și Activitatea A7. Facilitarea și cataliza întâlnirilor reprezentanților 

angajatorilor și studenților UAIC, prin dezvoltarea și operaționalizarea unor centre  

de interacțiune între studenți și angajatori la UAIC 

 

1. În scopul implicării studenților în activități extracurriculare și pentru 

recompensarea acelor studenți care desfășoară asemenea activități în beneficiul lor, al 

facultăților și/sau a Universității, în cadrul proiectului FDI - Dezvoltarea relațiilor 

interinstituționale și a parteneriatelor cu mediul economico-social prin corelarea 

ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, consilierea și orientarea în carieră - 

ACCESS 2.0, din domeniul 7: corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, 

consilierea și orientarea în carieră, este prevăzută pentru studenții participanți la 

activitate o bursă în valoare de 500 lei x 2 luni pentru implicare în organizarea 

evenimentelor aferente Activității 6 (Testimoniale, materiale de promovare și 

orientare în carieră la UAIC în era post COVID) și Activității 7 (Facilitarea și cataliza 

întâlnirilor reprezentanților angajatorilor și studenților UAIC, prin dezvoltarea și 

operaționalizarea unor centre de interacțiune între studenți și angajatori la UAIC). 

Activitățile se vor desfășura în spațiile puse la dispoziție de Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași. 

Prin realizarea activităților studenții beneficiază de o serie de oportunități de 

dezvoltare a competențelor profesionale și transversale. 



 
 

 
 

2. Beneficiarii acestei categorii de bursă, în limita fondurilor alocate în bugetul 

proiectului, sunt studenți ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, înmatriculați 

la programe de studii universitare cu frecvență, cu finanțare de la buget sau cu taxă: 

ciclul de studii de licență (anii II, III și IV) sau ciclurile de studii de master sau doctorat. 

3. Pot beneficia de această bursă studenții care, într-o formă organizată, se implică 

voluntar în activitățile sus-menționate din cadrul proiectului, prin completarea unui 

formular online, la adresa https://bit.ly/angajabilitate-uaic, prezentarea dosarului de 

candidatură, cu punctaj calculat pe baza unui set de criterii. 

 

Criterii minimale1 de calificare: 

➢ Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau doctorat în cadrul 

Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în anul universitar 2022-2023; 

pentru ciclul de studii de licență nu sunt eligibili studenții anului I; 

➢ Student care să nu fi avut abateri disciplinare în activitatea academică; 

 

Va constitui un avantaj îndeplinirea unuia sau mai multora dintre următoarele criterii 

generale și experiențe specifice, fără a fi obligatorii: 

 

Criterii generale: 

➢ Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau doctorat în cadrul 

UAIC care este integralist după ultima sesiune încheiată2; 

➢ Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau doctorat în cadrul 

UAIC care este membru al unei asociații/ligi/formațiuni studențești3; 

➢ Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau doctorat în cadrul 

UAIC care face parte din grupuri defavorizate (absolvenți de licee din mediul 

rural și orașele sub 10.000 de locuitori, studenți proveniți din sistemul de 

asistență socială, studenți aparținând minorității rome, orfan de un părinte, 

orfan de ambii părinți)4.  

                                                        
1 Studenții care nu îndeplinesc aceste două competențe minime nu vor putea participa la selecție. 
2 Dovedită, la cererea comisiei de evaluare, prin documente specifice 
3 Dovedită, la cererea comisiei de evaluare, prin documente specifice 
4 Dovedită, la cererea comisiei de evaluare, prin documente specifice 

https://bit.ly/angajabilitate-uaic


 
 

 
 

➢ Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau doctorat în cadrul 

UAIC care a fost implicat în proiecte ca participant în grupul țintă sau în altă 

calitate, sau în alte activități ca voluntar, consultant sau expert; 

Experiență specifică: 

➢ Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau doctorat în cadrul 

UAIC care are experiență în activități de tutoriat și îndrumare a colegilor aflați 

în diverse situații de risc5; 

➢ Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau doctorat în cadrul 

UAIC care are experiență în înregistrarea și prelucrarea de imagini și materiale 

video6; 

➢ Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau doctorat în cadrul 

UAIC care are experiență în realizare de materiale vizuale de prezentare; 

➢ Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau doctorat în cadrul 

UAIC care are experiență în organizarea de evenimente business7; 

 

Notă: După încheierea evaluării candidaturilor, candidații vor fi ordonați pe Facultăți, 

în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în urma aplicării grilei de evaluare de 

mai jos. Candidaților care, pe baza punctajelor individuale, se vor plasa pe locurile 

anunțate în vederea selecției, în prezenta invitație de participare (primele 2 locuri la 

fiecare Facultate, excepție Facultățile de Teologie unde va fi selectat cate 1 student; 

total 28 burse), li se vor prezenta atribuțiile și sarcinile care le revin în cadrul 

proiectului. În situație de baraj, departajarea se va face pe baza situației școlare din 

anul universitar 2021-2022 (dovedită prin copie după situația școlară din semestrele 

precedente celui în care se desfășoară activitatea în cadrul proiectului, la cererea 

comisiei de evaluare). 

 

 

 

 

                                                        
5 Dovedită, la cererea comisiei de evaluare, prin documente specifice 
6 Dovedită, la cererea comisiei de evaluare, prin documente specifice 
7 Dovedită, la cererea comisiei de evaluare, prin documente specifice 



 
 

 
 

GRILĂ DE EVALUARE 

 
CRITERII 

PUNCTAJ 
MAXIM 
POSIBIL 

1. 

Criterii minimale de calificare: 

15 puncte 

Student în ciclul de studii universitare de licență (anii II, III sau IV), 
master sau doctorat în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași, în anul universitar 2022-2023; [5 puncte] 

Student care să nu fi avut abateri disciplinare în activitatea 
academică; [10 puncte] 

2. 

Criterii generale 

40 puncte 

Student în ciclul de studii universitare de licență (anii II, III sau IV), 
master sau doctorat în cadrul UAIC care este integralist după ultima 
sesiune încheiată; [10 puncte] 

Student în ciclul de studii universitare de licență (anii II, III sau IV), 
master sau doctorat în cadrul UAIC care este membru al unei 
asociații/ligi/formațiuni studențești; [10 puncte] 

Student în ciclul de studii universitare de licență (anii II, III sau IV), 
master sau doctorat în cadrul UAIC care face parte din grupuri 
defavorizate (absolvenți de licee din mediul rural și orașele sub 
10.000 de locuitori, studenți proveniți din sistemul de asistență 
socială, studenți aparținând minorității rome); [10 puncte] 

Student în ciclul de studii universitare de licență (anii II, III sau IV), 
master sau doctorat în cadrul UAIC care a fost implicat în proiecte 
ca participant în grupul țintă sau în altă calitate, sau în alte 
activități ca voluntar, consultant sau expert; [10 puncte]  

3. 

Experiență specifică 

45 puncte 

Student în ciclul de studii universitare de licență (anii II, III sau IV), 
master sau doctorat în cadrul UAIC care are experiență în activități 
de tutoriat și îndrumare a colegilor aflați în diverse situații de risc; 
[15 puncte] 

Student în ciclul de studii universitare de licență (anii II, III sau IV), 
master sau doctorat în cadrul UAIC care are experiență în activități 
de înregistrare și prelucrare materiale video și realizare de 
materiale vizuale de prezentare; [15 puncte] 

Student în ciclul de studii universitare de licență (anii II, III sau IV), 
master sau doctorat în cadrul UAIC care are experiență în organizarea 
de evenimente business și profesionale; [15 puncte] 

 

 Punctaj maxim total 100 puncte 

 

 



 
 

 
 

DOSARUL DE PARTICIPARE 

Consultanții interesați sunt invitați să:  

1. Completeze un formular online până la data de 22.09.2022, ora 16.00, la 

adresa: https://bit.ly/angajabilitate-UAIC 

2. Pregătirea și depunerea unui dosarului de înscriere pe care îl vor prezenta 

personal comisiei de selecție, în cadrul unei întâlniri la care vor fi invitați după 

prima etapă de selecție anunțată după completarea formularului online. Acest 

dosar va conține următoarele: 

• Cererea de solicitare a bursei, conform anexei 

• CV 

• Grila de autoevaluare, conform anexei (ATENȚIE! Grila de autoevaluare 

este echivalentă cu criteriile din formularul online, orice neconcordanță 

dintre răspunsurile date în formular și punctajul din grila de autoevaluare 

va fi penalizată) 

 

Pentru a valida informațiile prezentate în CV și în grilă, comisia de selecție poate 

solicita documente justificative (situația școlară, adeverințe, alte documente 

specifice, etc.) care să ateste modul de îndeplinire a criteriilor din grila de 

autoevaluare. Aceste documente NU sunt parte a dosarului de aplicație, deci NU se 

depun odată cu restul dosarului. 

Cele trei componente sus-menționate ale dosarului de aplicație se vor prezenta 

și depune personal în cadrul întâlnirii cu studenții candidați la aceste locuri 27.09.2022, 

ora 12.00, în întâlnirea care va fi anunțată celor înscriși. 

Dosarele incomplete vor fi descalificate. 

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de email diana.chihaia@uaic.ro. 

  

https://bit.ly/angajabilitate-UAIC


 
 

 
 

MODEL CERERE DE SOLICITARE A BURSEI 
 

Domnului Președinte al Comisiei de selecție 

 

Subsemnatul (a) _______________________________________________, student(ă) 

la Facultatea ______________________________________________________________, 

domeniul/specializarea ____________________________________________________, 

ciclul de studii licență / master / doctorat, în anul ________ de studii, 

CNP_________________________, telefon ____________________________________, 

e-mail _______________________________________________________________, rog 

să binevoiți a-mi aproba acordarea bursei pentru participarea la Activitatea 6: 

Testimoniale, materiale de promovare și orientare în carieră la UAIC în era post COVID 

și Activitatea A7. Facilitarea și cataliza întâlnirilor reprezentanților angajatorilor și 

studenților UAIC, prin dezvoltarea și operaționalizarea unor centre  de interacțiune 

între studenți și angajatori la UAIC, (perioada de desfășurare: 03 octombrie – 30 

noiembrie 2022) din cadrul proiectului FDI - Dezvoltarea relațiilor interinstituționale 

și a parteneriatelor cu mediul economico-social prin corelarea ofertei educaționale 

cu cererea pieței muncii, consilierea și orientarea în carieră - ACCESS 2.0. 

□ AM cont nr. ______________________________________ deschis la banca ________ 

□ NU AM cont. Mă oblig, în eventualitatea că voi beneficia de bursă, să îmi deschid 

cont. Voi comunica la DCC - Birou Probleme Sociale numărul acestuia și banca la care 

a fost deschis. 

□ Am luat la cunoștință de prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului 

european și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și sunt de 

acord cu prelucrarea datelor, așa cum este ea definită la art. 4, punctele 1 și 2. 

 

Data:______ /____ /_________              Semnătura studentului :___________________ 

 

  



 
 

 
 

 

MODEL GRILĂ DE AUTOEVALUARE 

Nume, prenume aplicant  

Facultatea  

CRITERII 

0. 

Criterii minimale de calificare: Punctaj 

Student în ciclul de studii universitare de licență (anii II, III sau IV), master sau 
doctorat în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în anul universitar 
2022-2023; [5 puncte] 

 

Student care să nu fi avut abateri disciplinare în activitatea academică; [10 
puncte] 

 

1. 

Criterii generale Punctaj 

Student în ciclul de studii universitare de licență (anii II, III sau IV), master sau 
doctorat în cadrul UAIC care este integralist după ultima sesiune încheiată; [10 
puncte] 

 

Student în ciclul de studii universitare de licență (anii II, III sau IV), master sau 
doctorat în cadrul UAIC care este membru al unei asociații/ligi/formațiuni 
studențești; [10 puncte] 

 

Student în ciclul de studii universitare de licență (anii II, III sau IV), master sau 
doctorat în cadrul UAIC care face parte din grupuri defavorizate (absolvenți de 
licee din mediul rural și orașele sub 10.000 de locuitori, studenți proveniți din 
sistemul de asistență socială, studenți aparținând minorității rome); [10 puncte] 

 

Student în ciclul de studii universitare de licență (anii II, III sau IV), master sau 
doctorat în cadrul UAIC care a fost implicat în proiecte ca participant în grupul 
țintă sau în altă calitate, sau în alte activități ca voluntar, consultant sau expert; 
[10 puncte]  

 

2. 

Experiență specifică Punctaj 

Student în ciclul de studii universitare de licență (anii II, III sau IV), master sau 
doctorat în cadrul UAIC care are experiență în activități de tutoriat și îndrumare 
a colegilor aflați în diverse situații de risc; [15 puncte] 

 

Student în ciclul de studii universitare de licență (anii II, III sau IV), master sau 
doctorat în cadrul UAIC care are experiență în activități de înregistrare și 
prelucrare materiale video și realizare de materiale vizuale de prezentare; [15 
puncte] 

 

Student în ciclul de studii universitare de licență (anii II, III sau IV), master sau 
doctorat în cadrul UAIC care are experiență în organizarea de evenimente business 
și profesionale; [15 puncte] 

 

Punctaj total  

Declarație de conformitate Semnătura 

Declar pe propria mea răspundere că toate datele furnizate în prezentul tabel sunt 
reale și că, la cererea comisiei de evaluare, acestea pot fi probate cu documente 
justificative. 

 

 

 



 
 

 
 

Criteriile de acordare a bursei sunt propuse de către echipa proiectului și au în 

vedere competențele și cunoștințele necesare implementării activităților: realizare 

testimoniale, materiale de promovare și orientare în carieră la UAIC și facilitarea 

întâlnirilor reprezentanților angajatorilor cu studenților UAIC. Studenții vor furniza cu 

responsabilitate și la termen livrabilele și rapoartele care le vor fi solicitate de echipa 

de management a proiectului. 

4. Bursa se acordă, exclusiv pe durata de desfășurare a activității, din cofinanțarea 

UAIC la bugetul proiectului, unui număr de 28 de studenți care se încadrează în 

categoria de beneficiari descrisă în prezenta procedură, și care se regăsesc pe Lista 

candidaților pentru obținerea bursei pentru activități.  

Procesul verbal de selecție cuprinzând rezultatele selecției și Lista candidaților 

este atașat prezentei proceduri. 

5. Prezenta Procedură se aplică începând cu luna septembrie 2022 până la 

încheierea activității. 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LISTA CANDIDAȚILOR 

la obținerea bursei pentru participarea Activitatea 6: Testimoniale, materiale de 

promovare și orientare în carieră la UAIC în era post COVID și Activitatea A7. 

Facilitarea și cataliza întâlnirilor reprezentanților angajatorilor și studenților 

UAIC, prin dezvoltarea și operaționalizarea unor centre  de interacțiune între 

studenți și angajatori la UAIC, din cadrul proiectului FDI - Dezvoltarea relațiilor 

interinstituționale și a parteneriatelor cu mediul economico-social prin corelarea 

ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, consilierea și orientarea în carieră - 

ACCESS 2.0 (CNFIS-FDI-2022-0553) 

 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume Facultatea 
Ciclul/anul 
de studii 

Punctaj Observații 

1 
     

2 
     

3 
     

… 
     

 

  



 
 

 
 

 
PROCES VERBAL DE SELECȚIE 

încheiat astăzi ________________ 

 

Comisia de selecție a studenților constituită în vederea acordării burselor pentru 

participarea la Activitatea 6: Testimoniale, materiale de promovare și orientare în 

carieră la UAIC în era post COVID și Activitatea A7. Facilitarea și cataliza întâlnirilor 

reprezentanților angajatorilor și studenților UAIC, prin dezvoltarea și 

operaționalizarea unor centre  de interacțiune între studenți și angajatori la UAIC, 

din cadrul proiectului FDI - Dezvoltarea relațiilor interinstituționale și a 

parteneriatelor cu mediul economico-social prin corelarea ofertei educaționale cu 

cererea pieței muncii, consilierea și orientarea în carieră - ACCESS 2.0 (CNFIS-FDI-

2022-0553) a constatat următoarele: 

Din totalul de ______ studenți înscriși au fost selectați ____studenți. 

Comisia formată din (nume, prenume, funcția): 

1. Președinte: Conf. univ. dr. habil. Ionuț TOPALĂ, Manager de proiect; 

2. Membru: Conf. univ. dr. Silviu TIȚĂ, expert selecție și activități cu 

angajatorii; 

3. Membru: dr. Diana CHIHAIA, expert selecție, Serviciul pentru Studenți, 

Orientare în Carieră și Inserție Profesională și Alumni; 

4. Membru: Șerban VORNICU, expert selecție, Biroul alumni și inserție pe piața 

muncii. 

 

a aprobat solicitările următorilor studenți: 

 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Facultatea 
Ciclul/anul de 

studii 
Punctaj 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    



 
 

 
 

6 
    

… 
    

27 
    

28 
    

 

COMISIA DE SELECȚE: 

Președinte: Conf. univ. dr. habil. Ionuț TOPALĂ ____________________________ 

Membru: Conf. univ. dr. Silviu TIȚĂ   ____________________________ 

Membru: Diana CHIHAIA     ____________________________ 

Membru: Șerban VORNICU     ____________________________ 


