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Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020  

Obiectiv Tematic 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 

Axa Prioritară 6. Educaţie şi competenţe 

Prioritatea de investiții: 10.ii. ”Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în 

vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate” 

Obiective specifice: (O.S.) 6.7, 6.9, 6.10. 

Numărul de identificare al Contractului: POCU/379/6/21/124388 

Titlul proiectului: “MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR 
ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE Antre_S” 
Beneficiar: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” Iași 

Parteneri: P1 - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 

Timişoara; P2 – Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 

 

 

 

Plan de evaluare  a resurselor de învățare/infrastructură educațională la 3 universități, 

pentru creșterea participării grupurilor defavorizate la învățământ superior, inclusiv a 

studenților netradiționali 

 
În procesul decizional privind investițiile în infrastructura educațională, decidenții se confruntă în contextul 

planificării și organizării procesului de învățământ cu două categorii de provocări: amplasarea infrastructurii și calitatea 
proiectării mediilor de predare și învățare eficiente.  

Amplasarea infrastructurii educaționale influențează rezultatele studenților printr-o serie de factori, precum 
distanța față de universitate și timpul de navetă, segregarea școlară, numărul de studenți înscriși și modul de 
funcționare în două schimburi, dar și legăturile dintre unitățile de învățământ și actorii de pe piața forței de muncă. 

 De exemplu, deciziile privind amplasarea investițiilor în infrastructura educațională determină distanța față de 
universitate și timpul de navetă, ambele putând avea efecte negative asupra gradului de implicare, participare și 
retenție ale studenților. 

Standardele minime de infrastructură asigură un nivel de bază al calității, dar cercetările au evidențiat că o 
parte semnificativă a variației rezultatelor studenților poate fi determinată de diferențe ale contextelor de învățare.  

O concepție holistică de proiectare a spațiilor de învățare respectă principiile transversale care promovează 
centrarea pe student, implicarea activă și învățarea socială.  

Cu toate că factorii naturali de mediu, precum lumina, acustica, temperatura și calitatea aerului explică 
variația în performanțele studenților, cercetările arată că factorii care promovează stimularea și individualizarea sunt 
de asemenea importanți.  

Infrastructura educațională de calitate trebuie să respecte atât cerințele minime, cât și cerințe de proiectare 
conform principiilor moderne de învățare.  

În România, decidenții se confruntă cu o serie de provocări de natură demografică, financiară, socială, 
organizațională și educațională, iar în momentul de față nu există o abordare holistică pentru prioritizarea investițiilor 
în infrastructura de educație. Scăderea și îmbătrânirea populației României și migrația forței de muncă spre alte state 
europene necesită asigurarea unui echilibru între reformele de politici adresate studenților  din sistemul de învățământ 
agronomic și complementar și cele care vizează relevanța acestui sistem pentru piața forței de muncă și pentru 
economie în general. 

 În același timp, România are un nivel scăzut de investiții în educație, printre cele mai scăzute din Europa. 
Aceste provocări contextuale diverse necesită o abordare holistică privind prioritizarea investițiilor în infrastructura 
educațională.  
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 Cele mai importante provocări din domeniul educației în mai multe țări din întreaga lume, inclusiv în România, 
sunt legate de calitatea, relevanța și eficiența educației și mai puțin de acces.  

S-au realizat progrese în asigurarea accesului la educație, iar acum multe țări își concentrează eforturile către 
îmbunătățirea condițiilor de predare și învățare, ceea ce înseamnă mai multe resurse educaționale de calitate, cadre 
didactice mai bine pregătite și o infrastructură fizică îmbunătățită.  

Clădirile, sălile de curs, amfiteatrele, laboratoarele şi dotările – într-un cuvânt, infrastructura educaţională - 
constituie elemente vitale ale mediilor de învăţare din universităţi.  

Rezultatele cercetărilor în domeniu sugerează că infrastructura de foarte bună calitate conduce la 
îmbunățățirea predării, a rezultatelor studenților  şi reducerea abandonului şcolar, pe lângă alte beneficii. 

De exemplu, un studiu recent realizat în Marea Britanie evidenţiază faptul că proiectarea infrastructurii 
educaţionale influențează procesul de învăţare prin trei factori interdependenți : naturalețe (de ex. lumina, calitatea 
aerului), stimulare (de ex. complexitatea, culoarea) şi individualizare (de ex. flexibilitatea spaţiilor de învăţare). 

Cu toate că decidenții din domeniul învăţământului îşi concentrează atenţia din ce în ce mai mult asupra 
calităţii educației şi a mediilor de învăţare din unitățile de învățământ,  multe ţări au o abordare fragmentară sau fără 
o viziune de ansamblu privind investiţiile în infrastructura educaţională.  

În România, de exemplu, deciziile privind infrastructura educaţională au fost luate de-a lungul timpului pe 
baza unui model necoordonat şi descentralizat, determinat de nevoi de moment şi fonduri limitate, și nu pe baza unei  

abordări strategice. 
 Prezentăm în continuare planificarea activităților necesare elaborării de studii și analize în vederea proiectării 
executive și metodologice a acțiunilor inovative de asistență și dezvoltare a resurselor de învățare/infrastructură 
educațională la 3 universități, pentru creșterea participării grupurilor defavorizate la învățământ superior, inclusiv a 
studenților netradiționali, la nivelul proiectului, cu  scopuri, termene, responsabilități, rezultate estimate pentru 
perioada 27.06.2019-26.07.2019. 
Pentru Activitatea 1 - PROIECTAREA DE ACȚIUNI INOVATIVE ȘI IMPLEMENTAREA DE MĂSURI DE 
ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ PENTRU MINIM 300 DE PERSOANE DIN GT ELEVI (COD 4S100) ȘI MINIM 
450 DE PERSOANE DIN GT STUDENȚI (COD 4S100) DIN MINIM 3 UNIVERSITĂȚI, ÎNDEOSEBI A 
PERSOANELOR DIN MEDIUL RURAL. 
 
SA 1.1 - Proiectarea executivă și metodologică a acțiunilor inovative de asistență și dezvoltarea 
resurselor de învățare/ infrastructură educațională la 3 universități, pentru creșterea participării 
grupurilor defavorizate la învățământ superior, inclusiv a studenților netradiționali. 

 
Această subactivitate se va realiza zilnic, în perioada 27.06.2019-26.07.2019 în funcție de Fișele de post 
ale urmărilor experți: 

 Expert coordonator activităţi de implementare proiect – Lider Boișteanu Paul 
 Expert coordonator Activitatea 1-Măsuri de asistență – Lider Simeanu Daniel 
 Expert coordonator studii și analize – Lider Brezuleanu Stejărel   Brezuleanu Stejărel 
 Expert responsabil Evaluare și Monitorizare GT Studenți –  Lider   Simeanu Cristina 
 Expert responsabil Resurse materiale și subvenții  GT – Lider  Radu Gabriela 
 Expert 1 Studii și analize – Lider  Doliș Marius 
 Expert 2 Studii și analize – Lider Boghiță Eduard 
 Expert coordonator activităţi de implementare proiect - P1 Orboi Dora 
 Expert responsabil Resurse materiale și subvenții  GT - P1 Vîjiac Iuxel 
 Expert 1 Studii și analize - P1  Constantinescu Simona Cristina 
 Expert 2 Studii și analize - P1 Rujescu Ciprian Ioan 
 Expert coordonator activităţi de implementare proiect – P2 Stanciu Silvius 
 Expert responsabil Resurse materiale și subvenții GT – P2 Bratoveanu Dumitrache Bogdan 
 Expert 1 Studii și analize – P2 Zugravu Ghorghe 
 Expert 2 Studii și analize – P2  Turek-Rahoveanu Maria 
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Locația de desfășurare  a acestei activități va fi atât la  Lider, respectiv la Universitatea de Științe 
Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” Iași, precum și la Partenerul 1, Universitatea de 
Științe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara și la sediul 
Partenerului 2, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați. 
Datorită faptului că  perioada de derulare a acestei subactivități coincide cu  perioada de sesiune a 
studenților și cu vacanța de vară a semestrului II, nu sunt cursanți care să fie implicați în derularea 
activităților specifice și nici responsabili cu activitățile studențești. 
 Preconizăm că nu vor fi alte schimbări intervenite față de graficul de implementare. 
 
Rezultatele corelat cu sub-activitatea SA.1.1 agregate, la nivelul parteneriatului se vor 
concretiza în următoarele: 
1 Metodologie de desfășurare a acțiunilor inovative de asistență și dezvoltare a resurselor de 
învățare/ infrastructură educațională pentru creșterea participării grupurilor defavorizate la învățământ 
superior, inclusiv a studenților netradiționali, elaborată de către Lider- Universitatea de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” Iași, în colaborare cu Partenerul 1, Universitatea de Științe 
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara și Partenerul 2, 
Universitatea „Dunărea de Jos” Galați. 

  3 planuri de evaluare de resurse de învățare materiale evaluate pentru actualizare și dezvoltate 
prin achiziții în proiect. 

 1 Plan de evaluare de resurse de învățare materiale elaborat la LIDER Universitatea de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” Iași. 

 Beneficii ale membrilor Grupului Țintă la SA.1.1 sunt reprezentate de faptul că se asigură resurse 
metodologice și materiale necesare pentru asistența / sprijinul ce urmează a fi organizat și adaptat în funcție de 
nevoile reale ale persoanelor selectate, respectându-se principiul eficienței intervenției. Îmbunătățirea situației 
membrilor GT se referă la accesul la mijloace educaționale antreprenoriale și administrative înnoite, în concordanţă cu 
nevoile educaționale și bugetul alocat prin proiect. Persoanele din grupul țintă vor beneficia de ajutor material și 
financiar acordat prin mecanismele de finanţare nerambursabilă FSE. 
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Planificare acțiuni pe subactivități și experți perioada 27.06.2019-26.07.2019  

Subactivitatea Expertul Nr. ore 
alocate 

Acțiuni-livrabile Colaborare cu experții partenerilor Termen 

 
 

 
 
 
 
SA 1.1 - Proiectarea 
executivă și 
metodologică a 
acțiunilor inovative de 
asistență și dezvoltarea 
resurselor de învățare/ 

infrastructură 
educațională la 3 
universități, pentru 
creșterea participării 
grupurilor defavorizate 
la învățământ superior, 
inclusiv a studenților 
netradiționali. 

 

 
 

Expert coordonator 
activităţi de 
implementare proiect – 
Lider Boișteanu Paul 

 
 

 
 
 
 

20 

Propunere conținut cadru al 
Metodologiei de desfășurare a 

acțiunilor inovative de asistență și 
dezvoltare a resurselor de învățare/ 
infrastructură educațională pentru 
creșterea participării grupurilor 
defavorizate la învățământ superior, 
inclusiv a studenților netradiționali 
agregat, la nivelul proiectului. 

-Expert coordonator activităţi de 
implementare proiect - P1 Orboi Dora 

-Expert 1 Studii și analize - P1 
Constantinescu Simona Cristina 
-Expert 2 Studii și analize - P1 
Rujescu Ciprian Ioan 
-Expert coordonator activităţi de 
implementare proiect – P2 Stanciu 
Silvius 
-Expert 1 Studii și analize – P2 
Zugravu Ghorghe 
-Expert 2 Studii și analize – P2  Turek-

Rahoveanu Maria 
 

 
 

 
 
 

26.07.2019 

Expert coordonator 
Activitatea 1-Măsuri de 
asistență – Lider 
Simeanu Daniel 

 
 
 
 

42 

Propunere conținut cadru al Planului 
de evaluare de resurse de învățare 
materiale evaluate pentru actualizare  
 
Analiza preliminară a resurselor de 
învățare materiale și a necesității 
modernizării lor la nivelul proiectului, 
pe baza datelor furnizate de experții 
studii și analize de la Lider, P1 și P2, 
date agregate privind baza materială, 
relevanța în raport cu obiectivele 

 
-Expert coordonator activităţi de 
implementare proiect - P1 Orboi Dora 
-Expert coordonator activităţi de 
implementare proiect – P2 Stanciu 
Silvius 

 

 
 
 
 
 
 

26.07.2019 
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proiectului, necesitatea modernizării. 

 
 
 
Expert coordonator 
studii și analize – Lider 
Brezuleanu Stejărel   
Brezuleanu Stejărel 
Expert responsabil 

 
 

10 

Planificare elaborare studii și analize 
în vederea proiectării executive și 
metodologice a acțiunilor inovative de 
asistență și dezvoltare a resurselor de 
învățare/ infrastructură educațională 
la 3 universități, pentru creșterea 
participării grupurilor defavorizate la 
învățământ superior, inclusiv a 
studenților netradiționali, la nivelul 
proiectului. 
 
Identificarea și analiza strategiilor de 
asistență și dezvoltare a resurselor de 
învățare / infrastructură educațională 
în universități, pentru creșterea 
participării grupurilor defavorizate la 
învățământ superior, inclusiv a 
studenților netradiționali. 

-Expert coordonator activităţi de 
implementare proiect - P1 Orboi Dora 
-Expert 1 Studii și analize - P1 
Constantinescu Simona Cristina 
Expert 2 Studii și analize - P1 Rujescu 
Ciprian Ioan 
-Expert coordonator activităţi de 
implementare proiect – P2 Stanciu 
Silvius 
-Expert 1 Studii și analize – P2 
Zugravu Ghorghe 
-Expert 2 Studii și analize – P2  Turek-
Rahoveanu Maria 

 

 
 
 
 
 
 

26.07.2019 

 
 Evaluare și Monitorizare 
GT Studenți –  Lider   
Simeanu Cristina 

 
 

20 

-Propunere conținut cadru al analizei 
preliminare privind apartenența 
potențialilor membri ai GT studenți la 
categoria de grup defavorizat, inclusiv 
studenți netradiționali la nivelul 
proiectului. 

-Expert coordonator activităţi de 
implementare proiect - P1 Orboi Dora 
-Expert responsabil Resurse materiale 
și subvenții  GT - P1 Vîjiac Iuxel 
-Expert coordonator activităţi de 
implementare proiect – P2 Stanciu 

 
 

26.07.2019 
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-Model chestionar privind identificarea 
potențialilor membri ai GT studenți 
aparținând categoriilor defavorizate, 
inclusiv studenți netradiționali. 

Silvius 
-Expert responsabil Resurse materiale 
și subvenții GT – P2 Bratoveanu 
Dumitrache  

 

 
Expert responsabil 
Resurse materiale și 
subvenții  GT – Lider  
Radu Gabriela 

 
 
 

20 

-Model informatic (Excel) al  
chestionarului privind identificarea 
potențialilor membri ai GT studenți 
aparținând categoriilor defavorizate, 
inclusiv studenți netradiționali la 
nivelul proiectului. 
-Grilă criterii de evaluare a resurselor 
de învățare materiale evaluate pentru 
actualizare la USAMV Iași, P1 și P2. 

 

-Expert coordonator activităţi de 
implementare proiect - P1 Orboi Dora 
-Expert responsabil Resurse materiale 
și subvenții  GT - P1 Vîjiac Iuxel 
-Expert coordonator activităţi de 
implementare proiect – P2 Stanciu 
Silvius 
-Expert responsabil Resurse materiale 
și subvenții GT – P2 Bratoveanu 
Dumitrache 

 
 
 
26.07.2019 

 
Expert 1 Studii și analize 
– Lider  Doliș Marius 

 
 

12 

-Planificare elaborare conținut studii 
și analize în vederea proiectării 
executive și metodologice a acțiunilor 
inovative de asistență și dezvoltare a 
resurselor de învățare / infrastructură 
educațională la 3 universități, pentru 
creșterea participării grupurilor 
defavorizate la învățământ superior, 
inclusiv a studenților netradiționali  
-Analiza nevoilor de consiliere 
profesională a studenților și elevilor la 
nivelul LIDER, USAMV Iași – v.1. 

 

-Expert coordonator activităţi de 
implementare proiect - P1 Orboi Dora 
-Expert 1 Studii și analize - P1 
Constantinescu Simona Cristina 
-Expert 2 Studii și analize - P1 
Rujescu Ciprian Ioan 
-Expert coordonator activităţi de 
implementare proiect – P2 Stanciu 
Silvius 
-Expert 1 Studii și analize – P2 
Zugravu Ghorghe 
-Expert 2 Studii și analize – P2  Turek-
Rahoveanu Maria 

 
 
 
 
 
 

26.07.2019 
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Expert 2 Studii și analize 
– Lider Boghiță 
Eduard 

 

 
12 

-Planificare elaborare conținut studii 
și analize în vederea proiectării 
executive și metodologice a acțiunilor 
inovative de asistență și dezvoltare a 
resurselor de învățare / infrastructură 
educațională la 3 universități, pentru 
creșterea participării grupurilor 
defavorizate la învățământ superior, 
inclusiv a studenților netradiționali  
-Strategia privind modernizarea 
infrastructurii educaționale  – v.1. 

Expert coordonator activităţi de 
implementare proiect - P1 Orboi Dora 
Expert 1 Studii și analize - P1 
Constantinescu Simona Cristina 
Expert 2 Studii și analize - P1 Rujescu 
Ciprian Ioan 
Expert coordonator activităţi de 
implementare proiect – P2 Stanciu 
Silvius 
Expert 1 Studii și analize – P2 
Zugravu Ghorghe 

Expert 2 Studii și analize – P2  Turek-
Rahoveanu Maria 

 
 
 
 
 
 

26.07.2019 

 
 
 
 
 
 

SA 1.2 - Organizarea de 
acțiuni în 3 centre 

universitare pentru 
identificarea și 

evaluarea nevoilor de 

 
 
Expert coordonator 
activităţi de 
implementare proiect – 
Lider Boișteanu Paul 

 
 

12 

Propunere conținut cadru al raportului 
privind ”Evaluarea nevoilor de 
formare / educație antreprenorială la 
studenți și elevi”  
 
Raport de monitorizare a activităților 
desfășurate la SA.1.2 la LIDER în 
cursul lunii iulie 2019 

Expert coordonator activităţi de 
implementare proiect - P1 Orboi Dora 
Expert 1 Studii și analize - P1 
Constantinescu Simona Cristina 
Expert 2 Studii și analize - P1 Rujescu 
Ciprian Ioan 
Expert coordonator activităţi de 
implementare proiect – P2 Stanciu 
Silvius 
Expert 1 Studii și analize – P2 
Zugravu Ghorghe 

 
 

26.07.2019 
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formare profesională 
specifice și selectarea și 

înscrierea în proiect a 
450 persoane din GT cod 
4S100.Studenți și a  300 

persoane din GT cod 
4S100.Elevi 

Expert 2 Studii și analize – P2  Turek-
Rahoveanu Maria 

 

 
 

Expert coordonator 
Activitatea 1-Măsuri de 
asistență – Lider 
Simeanu Daniel 

 
 

 
42 

Planificare 3 activități tematice 
pentru îmbunătățirea participării 

la învățământ superior  
 
 
Propunere conținut cadru al 
Metodologiei de identificate, 
selectare și înscriere în proiect a 
persoanelor din GT, care 
beneficiază de sprijin pentru 
creșterea participării la învățământul 

-Expert coordonator activităţi de 
implementare proiect - P1 Orboi Dora 

-Expert responsabil Resurse materiale 
și subvenții  GT - P1 Vîjiac Iuxel 
-Expert coordonator activităţi de 
implementare proiect – P2 Stanciu 
Silvius 
-Expert responsabil Resurse materiale 
și subvenții GT – P2 Bratoveanu 
Dumitrache  
 

 
 

26.07.2019 

 

 
Expert coordonator 
studii și analize – Lider 
Brezuleanu Stejărel   
Brezuleanu Stejărel 
Expert responsabil 

 

 
 

10 

-Planificare activități tematice 

pentru îmbunătățirea participării 
la învățământ  
 
 
-Elaborare structură / conținut 
manual ”Teme FSE. Metode 
inovative” – v.1 -  

Expert coordonator activităţi de 

implementare proiect - P1 Orboi Dora 
Expert 1 Studii și analize - P1 
Constantinescu Simona Cristina 
Expert 2 Studii și analize - P1 Rujescu 
Ciprian Ioan 
Expert coordonator activităţi de 
implementare proiect – P2 Stanciu 
Silvius 
Expert 1 Studii și analize – P2 
Zugravu Ghorghe 
Expert 2 Studii și analize – P2  Turek-
Rahoveanu Maria 

 

 
26.07.2019 
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 Evaluare și Monitorizare 
GT Studenți –  Lider   
Simeanu Cristina 

 
 

20 

Propunere conținut cadru al 
procedurilor de selecție a 
membrilor GT studenți, respectiv GT 
elevi, la categoria de grup 
defavorizat, inclusiv studenți 
netradiționali  
Model chestionar privind 
identificarea potențialilor 
membri ai GT elevi aparținând 
categoriilor defavorizate  

Expert coordonator activităţi de 
implementare proiect - P1 Orboi Dora 
Expert responsabil Resurse materiale și 
subvenții  GT - P1 Vîjiac Iuxel 
Expert coordonator activităţi de 
implementare proiect – P2 Stanciu 
Silvius 
Expert responsabil Resurse materiale și 
subvenții GT – P2 Bratoveanu 
Dumitrache  

 

 
 

26.07.2019 

 

 
Avizat, 
 

Manager de proiect:  
Conf. dr. Carmen Olguța BREZULEANU 
 

 
 


