
 
 
FONDUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ - FDI 2022 

Domeniul 7: Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii, consilierea și orientarea în carieră  

Titlu proiect: 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 

DESCRIEREA PROIECTULUI ACCESS 2.0  

TOTAL GENERAL PROIECT: 218814,21 lei, din care: 

Valoare aprobată de ME: 190814,21 lei 

Valoare cofinanțare: 28000 lei 

MANAGER DE PROIECT: Conf. univ. dr. habil. Ionuț TOPALĂ 

SCOPUL PROIECTULUI  

Actualizarea cadrului de dialog interinstituțional și cu mediul economico-social în context 

pandemic și post-pandemic, cu revigorarea întâlnirilor dintre reprezentanții angajatorilor din 

regiunea de dezvoltare Nord-Est cu profesorii și studenții UAIC, alături de explorarea cadrului 

legislativ, instituțional, economic și social pentru extinderea ofertei programelor de studii 

UAIC. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

O1: Actualizarea și diversificarea studiilor asupra inserției absolvenților UAIC pe piața muncii 

și a parcursului profesional al acestora 

O2: Generarea unui cadru de dialog interinstituțional și cu mediul economico-social în context 

pandemic și post-pandemic concentrat pe corelarea ofertei educaționale și a competențelor 

absolvenților UAIC cu cerințele stakeholderilor publici si privați 

O3: Consolidarea și diversificarea activităților Serviciului UAIC pentru Studenți, Orientare în 

Carieră și Inserție Profesională și Alumni 

O4: Gestionarea resurselor umane, financiare și logistice angrenate în implementarea 

proiectului  

 



 
 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRULR PROIECTULUI 

O1-A1. Analiza inserției absolvenților pe piața muncii: actualizarea studiului privind 

așteptările angajatorilor de la viitorii angajați și ale absolvenților de la viitorii angajatori  

O1-A2. Analiza inserției absolvenților pe piața muncii: studiu exploratoriu al angajabilității 

studenților UAIC, la momentul susținerii lucrărilor de finalizare a studiilor 

O2-A3. Facilitarea și cataliza întâlnirilor reprezentanților angajatorilor și conducerea 

Facultăților UAIC  

O2-A4. Implicarea mediului socio-economic în dezvoltarea și derularea programelor de studii 

UAIC 

O2-A5. Definirea, designul și conceptualizarea unor unități de învățare modulare finalizate cu 

micro-certificări (micro-credentials), atractive pentru angajații unor companii sau instituții în 

vederea formării continue 

O3-A6. Testimoniale, materiale de promovare și orientare în carieră la UAIC în era post COVID 

O3-A7. Facilitarea și cataliza întâlnirilor reprezentanților angajatorilor și studenților UAIC, prin 

dezvoltarea și operaționalizarea unor centre  de interacțiune între studenți și angajatori la 

UAIC 

O4-A8. Managementul proiectului 


