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crt.

Cod
Solicitant
proiect
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Beneficiar
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specific

Obiectivul general al
proiectului

Buget total
proiect

1

121221 Universitatea
”Ștefan cel
Mare” din
Suceava

Inserția pe
piața muncii
- vectorul
învățământul
ui terțiar

Municipiul
Suceava,
România, Str.
Universitatii
nr. 13, ,
județul
Suceava, cod
postal 720229,
România

instituție de
învațamânt
superior de
stat
acreditata

Nord-Est/
Bacău,
Suceava,
SudMuntenia/Ar
geș,
Vest/Timiș,

96

O.S.6.7.,
O.S.6.9.
si
O.S.6.10.

Obiectivul general al
proiectului/ Scopul
proiectului îl reprezinta
diversificarea si imbunatatirea
ofertei si programelor
educationale din patru
centre de invatamant superior
acreditate – reprezentative
pentru trei regiuni de
dezvoltare – in vederea
intensificarii procesului de
integrare a cursantilor si
studentilor in invatamantul
tertiar universitar si nonuniversitar, corelat cu nevoile
pieței muncii din sectoarele
economice/ domeniile
identificate prin SNC si
SNCDI.

5.913.896,21
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2

122555 Universitatea
”Danubius”
din Galați

Soluţii
inovatoare
pentru
Universităţi
şi Colegiul
tehnic în
vederea
asigurării
Competitivit
ăţii
procesului
Educaţional,
corelat cu
domeniile de
Specializare
inteligentă SUCCES

Municipiul
Galați,
România, Str.
Bd Galati nr.
3, , județul
Galați, cod
postal -,
România

instituție de
învațamânt
superior
particulara
acreditata

BucureștiIlfov/Bucure
ști, NordEst/Iași,
Suceava

91

O.S.6.7.,
O.S.6.9.
si
O.S.6.10.

3

121030 Universitatea
de Vest din
Timișoara

Împreună
universităţi şi
angajatori.U
n sistem
integrat de
programe
educaţionale
inovative

Municipiul
Timisoara,
România, Str.
Vasile
PARVAN nr.
4, , județul
Timis, cod
postal 300223,
România

instituție de
învațamânt
superior de
stat
acreditata

Nord-Est/
Bacău, Iași,
Botoșani,
Neamț,
Suceava,
Vaslui, SudVest Oltenia/
Dolj, Gorj,
Mehedinți,
Olt, Vâlcea,
Vest/Arad,

90,5

O.S.6.7.,
O.S.6.9.
si
O.S.6.10.
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Obiectivul general al
5.975.962,89
proiectului este asigurarea
unei instruiri axata pe
domeniile inteligente de
specializare din sectoarele
economice cu
potential competitiv prin
intermediul unei oferte
educationale actualizata si
diversificata, dezvoltata in
stransa corelare cu prioritatile
strategice regionale si
nationale, insotita de un
pachet de masuri de atragere a
tinerilor catre studiu,
acompaniata de actiuni de
crestere a
competentelor personalului
didactic si care, impreuna, sa
contribuie la maximizarea
sanselor de angajare pentru
viitorii absolventi din
invatamantul tertiar,
universitar si non-universitar
tehnic.
Obiectivul general al
5.794.496,69
proiectului vizeaza cresterea
calitații si eficienței
învațamântului universitar
terțiar si non-academic tehnic,
în acord cu
cerințele mediului socioeconomic, prin implementarea
unui sistem integrat de
programe si oferte
educaționale inovative,

CarașSeverin,
Hunedoara,
Timiș

4

122596 Universitatea
din Petroșani

Educația, o
șansă pentru
Valea Jiului!

Municipiul
Petrosani,
România, Str.
Universitatii
nr. 20, ,
județul
Hunedoara,
cod postal -,
România

instituție de
învațamânt
superior de
stat
acreditata

BucureștiIlfov/Bucure
ști,
Vest/Hunedo
ara

3/9

proceduri si
instrumente de asigurarea a
calitații dezvoltat prin
colaborare între universitați si
angajatori, si dedicat formarii
pedagogice a cadrelor
didactice, si dezvoltarii
competențelor profesionale si
socio-emoționale ale
studenților si cursanților.
89

O.S.6.7.,
O.S.6.9.
si
O.S.6.10.

Obiectivul general al
proiectului este potentarea
oportunitatilor de dezvoltare a
societatii la nivel local si
regional prin intermediul unei
oferte educationale actualizata
si diversificata, dezvoltata in
stransa corelare cu prioritatile
strategice regionale si
nationale, insotita de un
pachet de masuri de atragere a
tinerilor catre studiu,
acompaniata de actiuni de
crestere a competentelor
personalului didactic si care,
impreuna, sa contribuie la
maximizarea sanselor de
angajare pentru viitorii
absolventi din invatamantul
tertiar, universitar si nonuniversitar
tehnic.

4.125.166,55

5

121643 Universitatea
de Științe
Agricole și
Medicină
Veterinară
din ClujNapoca

Educaţie şi
formare
competitivă
pe piaţa
muncii EduForm

6

121659 Universitatea
”Dunărea de
Jos”din
Galați

Învățământ
terțiar
inovativ
corelat cu
strategia de
dezvoltare
inteligentă

Municipiul
Cluj-Napoca,
România, Str.
Calea
Manastur nr.
3-5, , județul
Cluj, cod
postal 400372,
România
Municipiul
Galați,
România, Str.
Domneasca nr.
47, , județul
Galați, cod
postal -,
România

instituție de
învațamânt
superior de
stat
acreditata

Nord-Vest/
Cluj-Napoca,
Floresti

87,5

O.S.6.7.,
O.S.6.9.
si
O.S.6.10.

universitar si non-universitar
prin dezvoltarea si pilotarea a
10 cursuri noi pentru nivelul
licenta si 6 cursuri noi pentru
colegiul universitar in

5.845.294,54

instituție de
învațamânt
superior de
stat
acreditata

SudEst/Galați

87,5

O.S.6.7.,
O.S.6.9.
si
O.S.6.10.

vederea adaptarii la nevoile
actuale ale pietei muncii.

5.972.571,61
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7

121103 Universitatea
de Științe
Agronomice
și Medicina
Veterinară
din București

EPAEducație,
Performanța,
Angajabilitat
e!

Municipiul
Bucuresti,
România, Str.
Bul. Marasti
nr. 59, ,
județul
Bucuresti, cod
postal 011464,
România

instituție de
învațamânt
superior de
stat
acreditata

Centru/ Alba, 85,5
Brasov,Cova
sna,
Harghita,
Mures, Sibiu,
Nord-Est/
Bacau,
Botosani,
Iasi, Neamt,
Suceava,Vasl
ui, NordVest/ Bihor,
BistritaNasaud,
Cluj,
Maramures,
Satu Mare,
Salaj, Sud –
Muntenia/
Arges,
Calarasi,
Dâmbovița,
Giurgiu,
Ialomița,
Prahova,
Teleorman,
Sud-Est/
Braila,
Buzau,
Constanța,
Galati,Tulcea
, Vrancea,
Sud-Vest
Oltenia/
Dolj, Gorj,
Mehedinți,

5/9

O.S.6.7.,
O.S.6.9.
si
O.S.6.10.

Obiectivul general al
proiectului vizeaza
optimizarea ofertelor de studii
din invatamantul tertiar
universitar si non-universitar
in sprijinulangajabilitatii prin
diversificarea ofertelor
educationale, imbunatatirea
competentelor personalului
didactic si cresterea ratei de
acces siparticipare in
invatamantul tertiar
universitar si non-universitar
din sectorul sectorele
economice bioeconomie si
procesare alimente sibauturi
/domeniul de specializare
inteligenta bioeconomie.

6.033.318,41

Olt, Vâlcea,
Vest/ Arad,
CarasSeverin,
Hunedoara,
Timis
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8

122333 Universitatea
Tehnică de
Construcții
București

Oferte
educaționale
noi și
flexibile în
învățământul
terțiar
universitar și
nonuniversitar
tehnic
conforme cu
cerințele
pieței muncii
în schimbare

Municipiul
Bucuresti,
România, Str.
BD-UL
LACUL TEI
nr. 122-124, ,
județul
Bucuresti, cod
postal 020396,
România

instituție de
învațamânt
superior de
stat
acreditata

BucureștiIlfov/Bucure
ști, NordEst/Iași,
NordVest/Cluj,
SudMuntenia/Dâ
mbovița,
Vest/Timiș,
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83

O.S.6.7.,
O.S.6.9.
si
O.S.6.10.

Obiectivul General al
5.997.102,53
proiectului consta in cresterea
ratei de acces si participarii in
invatamantul tertiar nonuniversitar, a cresterii
atractivitatii ofertelor
educationale din invatamantul
tertiar universitar (adresanduse in acest sens unui grup
tinta de min.310 studenti) si
non-universitar (adresandu-se
unui grup tinta de min. de 45
cursanti provenind din grupuri
vulnerabile) prin dezvoltarea
si pilotarea
furnizarii unui numar de 7
oferte educationale noi si.sau
redefinite, cu continut
inovator, corelate cu
imbunatatirea competentelor
unui
numar de 66 cadre didactice
universitare, in scopul de a
oferi programe de studii
bazate atat pe nevoile
cursantilor/studentilor dar si
adecvate unei piete de munca
aflata in continua miscare.

9

122837 Universitatea
Ovidius din
Constanța

ProInfopregătirea
resursei
umane în
Informatică

Municipiul
Constanța,
România, Str.
Bd. Mamaia
nr. 124, ,
județul
Constanța, cod
postal 900527,
România

instituție de
învațamânt
superior de
stat
acreditata

BucureștiIlfov/Bucure
ști, SudEst/Constanț
a

81

O.S.6.7.,
O.S.6.9.
si
O.S.6.10.

10

122859 Universitatea
”Danubius”
din Galați

Metode
Educaționale
pentru
Dezvoltarea
Învățământul
ui Inovativ
Anteprenoria
lM.E.D.I.I.A

Municipiul
Galați,
România, Str.
Bd Galati nr.
3, , județul
Galați, cod
postal -,
România

instituție de
învațamânt
superior
particulara
acreditata

SudEst/Brăila,
Galați

77

O.S.6.7.,
O.S.6.9.
si
O.S.6.10.
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Obiectivul general al
proiectului este potentarea
oportunitatilor de dezvoltare a
societatii la nivel local si
regional prin intermediul unei
oferte educationale actualizata
si diversificata, dezvoltata in
stransa corelare cu prioritatile
strategice regionale si
nationale, insotita de un
pachet de masuri de atragere a
tinerilor catre studiu,
acompaniata de actiuni de
crestere a competentelor
personalului didactic si care,
impreuna, sa contribuie la
maximizarea sanselor de
angajare pentru viitorii
absolventi din invatamantul
tertiar, universitar si nonuniversitar
tehnic.
Referitor la obiectivul
general, parteneriatul isi
propune revizuirea propriei
oferte educationale si
cresterea atractivitatii si
dimensiunii practice a
ofertelor educationale. In
termeni practici, in ceeace
priveste cursurile tehnice
propunem integrarea
metodologiilor traditionale cu
noi metodologii care fac
invatarea sa devina mai
interactiva si mai captivanta,

4.856.671,50

5.801.476,36

prin utilizarea instrumentelor
IT ( de exemplu, aplicarea
tehnicilor de gamificare si a
realitatii augmentate) cu o
mai mare referire practica la
contextele de afaceri, care vor
fi importante atat pe parcursul
cursului de licenta (pentru
proiectarea obiectivelor
stagiului), cat si la finalul
studiilor pentru a scurta
perioada necesara de insertie
pe piata muncii.
Total Lei 56.315.957,29
Total Euro 12.126.605,79
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