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PREAMBUL 

 
Preocuparea Ministerului de resort, respectiv a DirecŃiei Generale ÎnvăŃământ Superior pentru 

oferirea de noi oportunităŃi de angajare a absolvenŃilor, inclusiv a migranŃilor reîntorşi în Ńară şi a 
şomerilor s-a concretizat şi în proiectul POSDRU86/1.2/S/52422 „ Managementul corelării 
sistemului de învăŃământ cu piaŃa muncii”.  

În cadrul acestui proiect, bazat pe necesitatea îmbunătăŃirii adaptării sistemului de învăŃământ 
superior românesc la nevoile pieŃei muncii aflate în permanentă schimbare, pe un eşantion de 50 de 
instituŃii de învăŃământ superior de stat şi particular, acreditate, se înfiinŃează o nouă structură 
denumită: Unitatea de Analiză şi Gestiune Previzională a Solicitării PieŃei Muncii (UAGPSPM).  

UAGPSPM are ca obiectiv fundamental oferirea de noi oportunităŃi de angajare absolvenŃilor, 
cu o componentă importantă - migranŃii reîntorşi în Ńară şi şomerii cu studii superioare, bazat pe 
îmbunătăŃirea adaptării sistemului de învăŃământ superior românesc la nevoile pieŃei muncii aflate 
în permanentă schimbare. 
 

OBIECTIVE ŞI ATRIBU łII  
 
Art. 1. Obiectivul principal al UAGPSPM este facilitarea accesului pe piaŃa muncii a absolvenŃilor 

UniversităŃii Ştefan cel Mare din Suceava. 
Art. 2. AtribuŃiile UAGPSPM sunt următoarele: 

• realizează şi actualizează permanent o bază de date cu informaŃii despre absolvenŃii 
UniversităŃii Ştefan cel Mare din Suceava; 

• realizează şi actualizează permanent o bază de date cu informaŃii despre ofertele de 
angajare la nivel local/regional/naŃional, legislaŃia în vigoare în domeniul muncii, 
posibilitatea dezvoltării unei afaceri pe cont propriu; 

• structurează în baza de date informaŃiile referitoare la plasamentul absolvenŃilor: număr 
de absolvenŃi încadraŃi în diferite domenii/specializări, concordanŃa dintre specializarea 
absolvită, cât şi competenŃele profesionale dobândite şi profilul/domeniul locului de 
muncă; 

• prospectează nevoile pieŃei muncii şi promovează în campusul universitar acŃiuni 
specifice cunoaşterii firmelor şi a nevoilor lor de personal cu calificări de învăŃământ 
superior (târguri de job-uri, mese rotunde, paneluri profesionale etc.); 

• promovează oferta educaŃională, baza materială şi serviciile oferite comunităŃii de către 
Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava; 

• contribuie la îmbunătăŃirea relaŃiilor dintre studenŃi, absolvenŃi şi mediul de afaceri local 
şi regional; 

• oferă informaŃii generale beneficiarilor referitor la oportunităŃile de angajare, colectate 
din diferite surse şi livrate în diferite forme (electronică, scrisă şi orală). 

Art. 3. AbsolvenŃii UniversităŃii Ştefan cel Mare din Suceava beneficiază de serviciile oferite de 
UAGPSPM la cerere, iar aceste servicii sunt gratuite pentru absolvenŃii universităŃii.  

 

STRUCTURA ORGANIZATORIC Ă 
 
Art. 4. ActivităŃile UAGPSPM se desfăşoară în spaŃiul destinat în acest scop în cadrul UniversităŃii 

Ştefan cel Mare din Suceava. 
Art. 5. ComponenŃa nominală a UAGPSPM, care va asigura desfăşurarea activităŃilor specificate, 

se aprobă de către Senatul UniversităŃii Ştefan cel Mare din Suceava, la propunerea 
structurilor de specialitate din universitate. 
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ATRIBU łIILE PERSONALULUI 
 
Art. 6. Unitatea de analiză şi gestiune previzională a solicitărilor de pe piaŃa muncii va gestiona 

colectarea datelor şi va avea următoarele atribuŃii: 
• încărcarea datelor privind absolvenŃii şi oferta de angajare (actualizată) de pe piaŃa 

muncii, în bazele de date; 
• elaborarea de rapoarte periodice în acest sens; 
• asigurarea unei legături permanente cu absolvenŃii;  
• asigurarea unei legături permanente cu piaŃa muncii; 
• asigurarea feedback-ului pentru îmbunătăŃirea ofertelor educaŃionale din Universitatea 
Ştefan cel Mare din Suceava; 

• oferirea de informaŃii generale beneficiarilor, cu privire la oportunităŃi de angajare 
colectate din diferite surse şi livrate în diferite forme (electronică, scrisă şi orală); 

• participarea la organizarea de târguri de job-uri; 
• participarea la organizarea de workshop-uri cu tematică legată de piaŃa muncii; 
• mediatizarea şi popularizarea informaŃiilor legate de ofertele de angajare, oferta 

educaŃională, serviciile oferite comunităŃii locale şi regionale de către Universitatea 
Ştefan cel Mare din Suceava. 

 
BAZA DE DATE 
 
Art. 7. Baza de date creată şi actualizată permanent de către UAGPSPM trebuie să faciliteze 

înŃelegerea mai profundă a poziŃiei absolvenŃilor de învăŃământ superior pe piaŃa muncii, 
prin culegerea şi prelucrarea de date pertinente în acest sens. Examinarea integrată a acestei 
informaŃii agregate poate ajuta conducerea UniversităŃii Ştefan cel Mare din Suceava să 
înŃeleagă mai bine profilul absolvenŃilor, să inoveze şi să diversifice ofertele educaŃionale şi 
să le adapteze mai bine la cerinŃele angajatorilor de pe piaŃa muncii. Sistemele pot fi utilizate 
pentru a planifica, a induce şi a monitoriza eficienŃa corelării sistemului de învăŃământ cu 
piaŃa muncii, în scopul ca acesta să devină mai performant şi mai relevant.  

Art. 8. Managementul informaŃiei (eliminarea suprapunerilor, raportarea calităŃii datelor, 
actualizarea permanentă a informaŃiilor, modelarea tendinŃelor, adnotarea rezultatelor) 
trebuie să reprezinte baza efectuării de studii de impact şi de analize de piaŃă, de tip 
previzional, pentru corelarea sistemului de învăŃământ cu piaŃa muncii, de la nivelul 
politicilor educaŃionale în domeniu până la nivelul competenŃelor practice care vor fi 
formate în învăŃământul superior. 

 
ACTIVIT ĂłI ORGANIZATE DE UAGPSPM 
 
Art. 9. Potrivit atribuŃiilor care îi revin, UAGPSPM desfăşoară următoarele activităŃi: 

• gestionează, utilizează şi interpretează datele culese din Universitatea Ştefan cel Mare din 
Suceava şi de pe piaŃa muncii prin aplicarea metodologiilor şi integrarea acestora în 
produsele informatice; 

• sprijină studenŃii, viitorii absolvenŃi, pe cei care se adresează Departamentului, în 
plasarea pe piaŃa muncii, în funcŃie de oferta de locuri de muncă actualizată, în vederea 
îmbunătăŃirii relaŃiilor dintre studenŃi, absolvenŃi şi mediul de afaceri local şi regional; 

• sprijină migranŃii reîntorşi în Ńară şi şomerii, care provin din rândul absolvenŃilor 
UniversităŃii Ştefan cel Mare din Suceava a celor care se adresează Departamentului, în 
plasarea lor pe piaŃa muncii; 

• informează conducerea UniversităŃii Ştefan cel Mare din Suceava despre problemele pe 
care le au absolvenŃii în angajare şi în corelarea domeniului de licenŃă/masterat cu 
domeniul locului de muncă; 
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• realizează sondaje de opinie periodice realizate cu Alumni şi cu principalii angajatori, 
organizează târguri de job-uri, organizează workshop-uri cu tematică legată de piaŃa 
muncii în colaborare cu Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră; 

• realizează întâlniri, mese rotunde, workshop-uri pentru promovarea ofertei educaŃionale, 
bazei materiale şi a serviciilor oferite comunităŃii de către Universitatea Ştefan cel Mare 
din Suceava. 

 
BAZA MATERIAL Ă 
 
Art. 10. Baza materială necesară desfăşurării activităŃilor UAGPSPM se asigură de către 

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, după cum urmează: 
• un spaŃiu propriu pus la dispoziŃie, 
• dotarea cu echipament adecvat: mobilier, aparatură, hardware şi software prin proiectul 

POSDRU 86/1.2/S/52422 „ Managementul corelării sistemului de învăŃământ cu piaŃa 
muncii” . 

 
DISPOZIłII FINALE 
 
Art. 11. Departamentul de analiză şi gestiune previzională a solicitărilor pieŃei muncii (UAGPSPM) 

va duce la îndeplinire prevederile acestui regulament. 
 

Art. 12. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul UniversităŃii 
Ştefan cel Mare din Suceava. 

 
 


