
 
 

 
Investeşte în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii 
bazate pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie: 1.2. „Calitate în învăţământul superior” 
Titlul proiectului: „Definirea calificării de psiholog şi a descriptorilor sectoriali de învăţare, în vederea 
adaptării programelor de master în psihologie la nevoile pieţei muncii din România” 
Beneficiar: Universitatea din Bucureşti 
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/86/1.2/S/58717 
 

 

ANUNT DE SELECŢIE PARTENER 
 
 
Beneficiar: Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei  
Proiectul este de tip strategic şi se implementează în perioada decembrie 2010 – noiembrie 2013. 
 
Valoarea eligibilă a proiectului este de 19.171.865 lei, din care 18.373.853 lei reprezintă asistenţa 
financiară nerambursabilă. 
 
Obiectivul general al proiectului are în vedere creşterea compatibilităţii dintre programele de master 
oferite de facultăţile de psihologie şi nevoile pe de piaţa muncii din România, prin definirea calificării de 
psiholog. 
 
Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără: 

• Evaluarea şi îmbunătăţirea curriculei pentru 10 programe de master deja existente în facultăţile 
de psihologie implicate în proiect; 

• Crearea a 3 programe de master noi, cu caracter interdisciplinar, în facultăţile implicate în proiect; 
• Crearea unui consorţiu interuniversitar pe platformă on-line, între facultăţile de psihlogie implicate 

în proiect; 
• Formarea profesională a 80 de cadre didactice implicate în dezvoltarea de programe de master şi 

a 20 de membri ai comisiilor de calitate din facultăţile de psihologie. 
 
Partenerul îndeplineşte cumulativ cerinţele de selecţie de mai jos: 

� Este societate comercială sau ONG; 
� Domeniul de activitate al acestuia este relevant şi relaţionat cu specificul proiectului; 
� Îndeplineşte condiţiile legale de participare la proiecte cu finanţare din fonduri europene. 

 
În conformitate cu acordul de parteneriat, Partenerul este responsabil cu consultanţa în vederea stabilirii 
indicatorilor şi a descriptorilor sectoriali de învăţare pentru calificarea de psiholog şi va participa, în anul II 
şi III de implementare a proiectului, la următoarele activităţi: 

� Seminarii consultative în interiorul parteneriatului profesional, în vederea identificării descriptorilor 
sectoriali de învăţare; 

� Elaborarea de criterii şi standarde specifice de evaluare a programelor de master în psihologie; 
� Elaborarea unui sistem de indicatori de referinţă pentru asigurarea şi managementul calităţii 

programelor de master în psihologie; 
� Elaborarea şi testarea procedurilor şi instrumentelor de asigurare şi management al calităţii în 

programele de master în psihologie; 



 
 

� Crearea a minim 5 acorduri de cooperare/ parteneriate între universităţi şi reprezentanţi ai 
partenerilor sociali, în vederea extinderii activităţii practice a studenţilor de master; 

� Crearea a 3 acorduri de parteneriat / cooperare academic-parteneri sociali, în vederea extinderii 
capacităţii de practică a studenţilor. 
 

Angajamentul financiar al partenerului este de 919.600 lei. 
Valoarea contribuţiei financiare este de 0 lei. 
 
Documentele necesare pentru organizaţiile interesate: 

� Adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară teritorială, care să ateste că s-au îndeplinit 
obligaţiile de plată a contribuţiilor pentru fondul asigurărilor sociale, a contribuţiilor pentru fondul 
de asigurări pentru şomaj şi pentru fondul asigurărilor de sănătate; 

� Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare pe 2009 şi 2010 vizate şi înregistrate de 
organele competente; 

� Declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul legal al organizaţiei, privind 
respectarea criteriilor de eligibilitate şi angajamentul de a se implica în realizarea proiectului cu 
resursele de care dispune, pentru activităţile care îi revin, pe durata de implementare a acestuia. 

 
Organizaţiile interesate sunt invitate să depună o scrisoare de intenţie, însoțită de documentele 
enumerate mai sus, până la data de 20.12.2011, ora 12:00 la sediul Proiectului – Universitatea din 
Bucureşti, Bdul. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, etaj 3, cam. 308. Documentele vor fi prezentate într-un 
plic închis, pe care se va menţiona: ”Proiectul POSDRU 58717 – Propunere de parteneriat. În atenţia 
Dnei. Crăciun Mihaela”. 
 
Pentru eventuale clarificări sau detalii suplimentare vă rugăm să contactaţi, în scris, Managerul de 
proiect, în persoana doamnei Rotărescu Violeta (rotarescu.violeta@gmail.com). 
 
De asemenea, puteţi accesa şi site-ul oficial al proiectului www.calificari-psiholog.ro. 


