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Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Aso‐
ciaţia Alternative Sociale, Academia de Studii Economice Bucureşti şi
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România a organizat, în
lunile iunie‐iulie 2013, programul de studii postuniversitare de Econo‐
mie socială în domeniul ştiinţelor social‐politice. Cursurile s‐au derulat în
cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România”, cofinanţat
din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013.
Programul postuniversitar de Economie socială în domeniul ştiinţelor
social‐politice a fost unul dintre primele de acest tip pe care Univer‐
sitatea „Alexandru Ioan Cuza” l‐a realizat în baza unui cadru legal
reînoit: Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; Legea nr. 87/2006
privind aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 referitoare la asigurarea calității
în educaţie; Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5703/2011 privind implementarea
Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (CNCIS),
inclusiv anexa ce stabileşte metodologi a de implementare a CNCIS;
Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3163/2012 privind aprobarea Metodologiei‐cadru
de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare
şi dezvoltare profesională continuă; Carta Universităţii “Alexandru Ioan
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Cuza” din Iaşi; Regulamentul studiilor postuniversitare de formare şi
dezvoltare profesională continuă din Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi.
Obiectivul programului postuniversitar, subscris scopului proiec‐
tului, a constat în dezvoltarea competenţelor în economie socială a
specialiștilor din domeniul incluziunii sociale, fiind un grup țintă eligibil
în cadrul acestei linii de finanțare. Înscrierea s‐a făcut pe bază de dosar
de candidatură, iar persoanele interesate trebuiau să îndeplinească
cumulativ următoarele condiții:
1. să se încadreze în categoria de specialiști din domeniul incluziunii
sociale (asistenţi sociali, psihologi, psihopedagogi, sociologi, jurişti ş.a.)
care activează în cadrul unei instituții cu atribuții în domeniul eco‐
nomiei sociale și/sau incluziune socială;
2. pot face dovada acestor activităţi în domeniul incluziunii sociale
prin depunerea adeverinței tip în original (semnată și stampilată de
reprezentantul legal al instituției);
3. nu au mai participat la alte evenimente organizate în cadrul proiec‐
tului Modelul Economiei Sociale în România ‐ POSDRU/69/6.1/S/33490.
În urma perioadei de înscriere peste 50 de candidaţi și‐au depus
dosarele, iar ca urmare a analizei acestora și îndeplinirii criteriilor de
eligibilitate au fost selectate 48 de persoane pentru a participa la cursul
postuniversitar.
Deschiderea oficială a cursului postuniversitar a fost în data de 15
iunie 2013, ora 9:00 în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi. La deschidere au participat: prof. univ. dr. Nicu Gavriluță – membru
al comitetului de conducere a proiectului, dr. Cătălin Luca ‐ managerul
de proiect din partea Asociației Alternative Sociale, conf. univ. dr.
Conțiu Tiberiu Cristi Șoitu ‐ coordonatorul proiect din partea Univer‐
sității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cadrele didactice care au predat la
cursul postuniversitar, precum și alți membri ai echipei de imple‐
mentare a proiectului, și nu în ultimul rând membrii grupului țintă
selectat în cadrul proiectului.
Disciplinele din planul de învățământ care au fost susținute în cadrul
programului de studii postuniversitare de Economie socială în domeniul
ştiinţelor social‐politice au fost următoarele: Introducere in istoria eco‐
nomiei sociale ‐ prof. univ. dr. Anton Adămuț, Cadrul legislativ al eco‐
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nomiei sociale ‐ lector dr. Mihaela Tofan, Introducere în protecția și
asistenţa socială ‐ lector dr. Camelia Medeleanu, Forme, domenii si
practici ale economiei sociale ‐ conf. univ. dr. Irina Manolescu, Practica
supervizata în întreprinderi de economie sociala ‐ conf. univ. dr. Cris‐
tina Gavriluță.
Organizarea cursurilor a fost una modulară. Orele de prelegeri şi
seminar din Amfiteatrul II.8, corpul A al Universității „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi din Bulevardul Carol I nr. 11, Iași, 700506, au fost comple‐
tate de activităţile practice desfăşurate la sediul propriilor angajatori.
Cursul a fost gratuit, nu s‐au perceput nici un fel de taxe. Ulterior, în
funcţie de solicitări şi de acoperirea financiară instituțională, accesul la
programul de studii postuniversitare de Economie socială în domeniul
ştiinţelor social‐politice poate fi oferit, în regim cu taxă, candidaţilor
interesaţi.

Caracteristicile demografice ale membrilor grupului
ţintă participant la cursurile postuniversitare
Vârsta medie a specialiștilor în domeniul incluziunii sociale este de
35, 33 de ani. Din totalul de 45 de persoane care au finalizat studiile
până în acest moment, 9 (20%) sunt de sex masculin. Toți sunt absol‐
venți de studii universitare și/sau de master în domeniul socio‐uman.
Reprezentarea grafică a grupului țintă este figura nr. 1 de mai jos.

Figura nr. 1. Date demografice a grupului țintă
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Instituțiile de unde provin participanții sunt preponderent (58%)
din domeniul non‐guvernamental. Printre organizațiile non‐guverna‐
mentale care au reprezentanți la cursurile postuniversitare se regăsesc
Fundația Alături de Voi, Iași; Fundația Solidaritate și Speranță; Centrul
Diecezan Caritas Iași; Asociația IMC PROGRESS; Asociația „Impact
Trusesti”; Asociația Alternative Sociale etc.
Domeniul public este reprezentat de participanți de la următoarele
instituții: Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;
Spitalul clinic de Obstretică și Ginecologie „Cuza Voda”; Penitenciarul
Iași, Serviciul de Asistență Psihosocială; Agenția Județeană pentru plăți
și Inspecție socială etc.
Deși într‐un număr mai redus, au existat şi participanţi din societăţi
comerciale private, firme de consultanţă şi cabinete individuale de
asistență socială. Reprezentarea grafică a celor trei tipuri de instituții
este prezentată în figura nr. 2 de mai jos.

Figura nr. 2. Tipuri de instituții

O analiză a tipului de post ocupat de participanții la cursurile
postuniversitare a fost realizată cu scopul impactului social al acestui
curs pe termen lung. Am putut observa că din totalul de 45 de persoane
care au absolvit cursul, 17 persoane (37,77%) ocupă posturi de condu‐
cere în cadrul instituțiilor angajatoare. Reprezentarea grafică a catego‐
riilor de post este prezentată în figura nr. 3 și tabelul 1 de mai jos.

Vol. III • Nr. 4/2013

187

REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ

Figura nr. 3. Categorii de post (execuție/conducere)
Tabelul 1. Număr total personal
Tip de post
conducere /
execuție

Conducere

188

Funcţie

Total

%

1

2%

Administrator/ Asistent Social
Coordonator al Centrului de Formare
Profesionala
Coordonator Proiect

1

2%

1

2%

Coordonator voluntari/vicepresedinte

1

2%

Director

1

2%

Director centrul Iasi

1

2%

Director dezvoltare si comunicare

1

2%

Director programe

2

4%

Manager Resurse Umane

1

2%

Presedinte

1

2%

Sef Centru

1

2%

Sef de Centru

1

2%

Sef de serviciu

1

2%

Sef Serviciu

1

2%

Sef serviciu arhivare mobila

1

2%

Vol. III • Nr. 4/2013

JOURNAL OF SOCIAL ECONOMY

Tip de post
conducere /
execuție

Execuție

Funcţie

Total

%

Vicepresedinte

1

2%

Total personal cu posturi de conducere

17

38%

Asistent Social

1

2%

Asistent relatii publice

1

2%

Asistent Social

14

31%

Consilier Juridic

1

2%

Consilier superior

1

2%

Consultant regional

1

2%

Expert achizitii publice

1

2%

Inspector Social

1

2%

Profesor invatamant prescolar

1

2%

Psiholog

4

9%

Psihopedagog

1

2%

Voluntar

1

2%

Total personal cu posturi de executie

28

62%

45

100%

Număr total personal

Datele prezentate mai sus ne justifică satisfacția constatării că pro‐
gramul de studii postuniversitare de Economie socială în domeniul ştiin‐
ţelor social‐politice a atras un număr ridicat de participanți, semnificativ
mai mare faţă de grupul țintă de 30 de persoane, stabilit iniţial. Grupul a
fost unul eterogen, cu reprezentanți din toate cele trei categorii mari de
angajatori ai absolvenților de cursuri de formare în domeniul economiei
sociale (ONG, IMM, public).
Experienţele de formare anterioară diverse, poziţiile multiple în care
îi regăsim în propriile organizaţii pe cei ce au constituit prima promoţie
a noului program de studiu, ne semnalează nu doar existenţa unei reale
nevoi de formare, ci şi nevoia potenţială de flexibilizare a ofertei de
formare în funcţie de caracteristicile şi interesele viitorilor cursanţi.
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