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Partea I: Prezentarea Proiectului 

Cap. 1 Informații generale privind oportunitatea 

realizării unui Proiect privind calificările de nivel 6 in 

zone din 3 regiuni de dezvoltare 

 

1.1 Studiul de oportunitate: caracterizare generala, necesitate    

Studiu de oportunitate consta în identificarea și analiza necesitatea de a realiza, 
in cazul de fata , un Proiect într-un anumit domeniu.   

Un studiu de oportunitate  va scoate în evidență oportunitățile existente într-un 
anumit domeniu sau pe o anumită piață, pe baza unor estimări și analize comparabile. 
După analiza oportunității unui proiect și analiza tuturor alternativelor la soluțiile 
înglobate în cadrul acestuia  se va trece la o analiză detaliată a costurilor necesare 
relizarii acestuia. 

Necesitatea realizarii unui Studiu de Oportunitate pentru Proiect se poate 
rezuma la: 

 Identifică oportunitățile implementarii rezultatelor proiectului intr-o  regiune  țară 
 Identifică oportunitățile valorificarii rezultatelor Proiectului  dintr-o anumită 

ramură /sector al economiei nationale 
 Identifică oportunitățile de utilizare a resurselor umane dintr-o anumită regiune 

din tara 
 Arată dacă ideea implementarii si valorificarii rezultatelor Proiectului  este viabilă 

 

 

1.2     Contextul necesitatii realizarii Proiectului 

 

Din studii europene din domeniu (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php//National_accounts_and_GDP) reiese faptul ca in Romania exista 
disparitați de dezvoltare puternice: doar 7 unitați administrative județene sunt la nivelul 
mediei europene. Doua dintre judetele implicate in proiect, respectiv Galati Iasi in 
clasamentul national, se afla in zona ce defineste excluderea de la dezvoltare cauzata 
de polarizarea excesiva a resurselor de dezvoltare. Prin raportarea la obiectivele 
strategice ale Agendei Europa 2020, constatamca o crestere economica inteligenta 
(bazata pe cunoastere si inovare) presupune obligatoriu dezvoltarea educatiei tertiare. 
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Respectiv, prin Domeniul de actiune 5 care vizeaza cresterea la 40% a ponderii 
populatiei sub 30 de ani care a absolvit studii tertiare, domeniu la care pentru Romania 
se preconizeaza 26,7%. (http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_ro.pdf). 

Transpare clar rolul învațamântului superior in dezvoltarea locala/regionala. 
Strategia Naționala pentru Cercetare Dezvoltare Inovare 2014-2020 aseaza directiile, 
dar actorii relevanti trebuie mobilizati pentru masuri de adaptare a învatamântului 
superior la cerintele pietei muncii si facilitarea accesului la educatia tertiara. Una dintre 
parghiile nationale o constituie finantare (absorbtia) fondurilor europene. 

Proiectul poate reprezinta o  mobilizare intr-o zona plasata in risc de excludere 
accentuata. Proiectul se poate incadra in recomandarilor CE din 2014 prin care se 
atrage atenția asupra declinului învațamântului tertiar în ultimii 20 de ani, precum si 
asupra necorelarii dintre competentele absolventilor de învatamânt tertiar si cerintele 
pietei. Partenerii din proiect sunt actori vizibili in zona, cu impact si la nivel national in 
dezvoltarea invatamantului aplicativ si trebuie sprijiniti pentru diversificarea ofertelor 
educationale. Se preconizeaza o crestere a participarii tinerilor interesati de oferte 
universitare de nivel 5 cu absorbtie pe piata muncii, (iar domeniul agricol ar trebui sa 
reprezinte om prioritate nationala), tinand cont de faptul ca oportunitati de angajare 
pentru unele categorii de absolvenți de aproape ca nu exista. Din statisticile locale, 
reiese ca populatia activa este distribuita in sectoarele clasice; ponderea contractelor 
de munca pe sectoare de activitate ne arata o pondere mare a sectoarelor de comert, 
industrie prelucratoare, constructii (mediul privat), apoi invatamant si 
sanatate/asistenta sociala (mediul public). Pe aceasta cerere ”traditionala”, partenerii 
trebuie sa sublinieze o alternativa reala, cu specializarii pentru domeniul agriculturii , 
medicinei veterinare si alimentatie publice cu un accentuat caracter aplicativ. Aceasta 
re-directionare se va realiza prin proiectul propus. 
Proiectul se poate înscrie in aceste directii si prin faptul ca in zonele pe care le acopera 
geografic este manifesta o cerința fundamentala a grupului tinta studenti/cursanti: 
preocuparea majora pentru gasirea unui loc acceptabil pe piata muncii; sansele sunt 
percepute ca fiind mici, de aici exista o scadere a interesului fata de invatarea educației 
terțiare; se adauga si slaba absorbtie post-universitate. Cauzele sunt multiple, dar prin 
proiect minim 2 pot fi atenuate: sprijinul pentru participare si acces, cu o informare 
adecvata; restructurarea ofertelor educat., inclusiv cu dezvoltarea unor competente si 
prin programe de perfecționare a cadrelor didactice pe aceasta coordonata. 

Prin serv. proprii de analiza a comunitatilor locale (Centre de Orientare si 
Consiliere in Cariera, servicii interne de (auto)evaluare a calitatii, actiuni de evaluare a 
anagajabilitatii a propriilor absolventi, actiuni de promovare a oifertelor educationale, 
actiuni de informare cu privire la rezultatele activitatii de cercetare stiintifica, actiunile 
specifice organizatiilor de studenti, rapoarte de cercetare pentru diverse studii, 
acorduri de colaborare si de practica cu diversi parteneri privati ectc.) partenerii au 
identificat urmatoarele trebuinte si nevoi principale ale GT propus in proiect: - o 
necorelare intre cunostintele si deprinderile achizitionate in timpul studiilor si 
exigentele angajatorilor, care pun accent pe competente transversale; - lista relativ 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_ro.pdf)
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redusa a calificarilor prezente in oferta universitara corelata cu cerintele de absorbtie 
ale pietei de munca locale/zonale, de cel mai multe ori ne-existand precizat un specific 
al pregatirii initiale; - informatii insuficiente despre reteaua de pregatire profesionala 
diferentiata dupa tipul de liceu absolvit; - informatii deformate sau chiar deturnate 
despre formele de educatie tertiara cu privire la ocupatiile ulterioare; - acces redus si 
dificultați semnificative pentru tinerii care au domiciliul in mediul rural corelat cu 
resurse insuficiente alocate sprijinului acestui segment de populatie; - apartenenta la 
un grup vulnerabil îngreuneaza suplimentar accesul si menținerea in sistemul de 
educatie tertiara, inclusiv prin insuficenta informare cu privire la facilitati si oportunitati; 
- preocupari insuficente pentru sprijinul extracurricular acordat studentilor in diferitele 
etape ale pregatirii profesionale; - lipsa unei comunicari eficiente si de utilitate bi-
univoca post-absolvire; - o abordare centrata pe trebuintele profesorului in elaborarea 
ofertelor si programelor de invatamant superior, pentru a indeplini criterii externe (de 
pilda, ARACIS) si o neglijare a învațarii centrate pe rezultate de tip out put 
(angajabilitate); - slaba implicare/responsabilizare a studentilor prin organizatiile 
acestora in procesul de guvernanța universitara; 

 
 

1.3 Obiectivul general al Proiectului / Scopul Proiectului 

 

Obiectivul general al proiectului este: 
1. Asistența si sprijin prin cofinanțare fonduri nerambursabile FSE pentru o rata 

de cuprindere îmbunatațita în învațamântul terțiar la minim 3 universitați acreditate 
din Regiunea de Nord-Est, Regiunea Vest si Regiunea de Sud-Est din centrele 
universitare Iasi, Timisoara si Galați,  

       Scopul masurabil si imediat al proiectului trebuie sa fie: Cresterea cu 
500 a numarului de  persoane ce beneficiaza de sprijin si asistența pentru  cresterea 
participarii în educația   terțiara a persoanelor din GT Persoane (elevi, studenți) – 
indicator 4S95, în special pentru    cei care provin din grupuri vulnerabile – cod 4S100, 
corelat cu O.S. 6.7; sprijinirea a 78  de persoane din GT eligibil – personal didactic din 
învațamântul superior, cod 4S98, corelat cu O.S. 6.9 - ce beneficiaza de programe de 
formare / schimb de bune practici etc. pentru îmbunatațirea nivelului de competența 
profesionala pentru inovarea conținuturilor si resurselor de învațare, cu sprijinirea 
pentru frecventarea unui program de formare post-universitar cu minim 50% ore cu 
aplicații practice; dezvoltarea / înființarea a 6 programe de învațamânt terțiar 
universitar de licența, cu planuri antreprenoriale propuse – cod 4S105 si 4S99, corelate 
cu O.S. 10 - pentru cresterea atractivitații ofertelor educaționale si îmbunatațirea 
componentei aplicative adresate studenților în vederea cresterii angajabilitații 
absolvenților, cu servicii de facilitare a învațarii si competențelor transversale, cu 
implicarea profesionistilor din afara universitaților. 
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Pe termen lung, proiectul poate genera efecte pozitive în direcția 

participarii la învațamântul terțiar în cadrul universitaților acreditate cu oferte 
educaționale universitare cu conținut aplicativ si inovator, cu resurse de învațare 
flexibile inclusiv prin îmbunatațirea nivelului de competențe al personalului didactic, 
prin componentele: 

- dezvoltarea de 6 programe universitare de licența relevante pentru piața muncii 
identificate conform SNC si corelate cu domeniile de specializare inteligenta conform 
SNCDI; 

- dezvoltarea competențelor psiho-pedagogice si stiințifice la minim 90 de 
persoane din GT eligibil în vederea proiectarii si revizuirii curriculare; 

- pachete integrate de sprijin corelate cu nevoile reale ale minim 180 de persoane 
din GT Studenți din ultimele 3 semestre care vor parasi învațamântul superior cu 
competențe relevante inclusiv în domeniul antreprenorial. 

 
 
 
Beneficiile evaluabile în timp pentru grupurile ținta trebuie sa fie: 

- Pentru grupul ținta Studenți: pachete de sprijin si masuri de sustenabilitate 
în vederea cresterii participarii si accesului la învațamânt terțiar universitar, în special 
pentru cei care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe netradiționali, rural si 
roma, care vor reprezenta minim 75% din GT al proiectului; 

- Pentru grupul ținta Personal didactic din învațamântul superior si 
terțiar non-universitar: dezvoltarea nivelului de competențe în ceea ce priveste 
conținuturile stiințifice si competențele transversale – psiho-pedagogice, inovative, 
de evaluare – necesare în oferte educaționale aplicative si corelate prin stagii ssi 
mobilitați cu piața muncii. 

- Pentru toate categoriile de persoane din GT si beneficiari indirecți 
(angajatori) ai programelor de educație terțiara: furnizarea de programe cu 
implicarea partenerilor privați, potențiali angajatori în special, pentru ca absolvenții 
care parasesc învațamântul superior sa posede competențe antreprenoriale 
relevante. 

            

1.4      Obiectivele specifice ale Proiectului 

 

Obiectivele specifice ale proiectului pot fi: 
 OBIECTIV SPECIFIC nr. 1  
Dezvoltarea unor acțiuni inovative si implementarea de masuri de 

asistența educaționala pentru minim 450 de persoane din GT cod 
4S100.Studenți si minim 300 de persoane din GT cod 4S100.Elevi, din care 
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minim 600 persoane care provin din grupuri vulnerabile / defavorizate 
(netradiționali, cu domiciliul / resedința în mediul rural, roma, CES), care beneficiaza 
de sprijin FSE pentru informare, participare si acces la învațamântul terțiar de nivel 5, 
inclusiv prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale. 

OBIECTIV SPECIFIC nr. 2  
Dezvoltarea si îmbunatațirea a 6 oferte educaționale terțiare 

universitare – cod 4S105 si 4S99 pentru învațamânt terțiar universitar, la 3 
universitați acreditate prin îmbunatațirea cu conținuturi inovatoare a 6 
programe universitare de licența cu componenta antreprenoriala corelate 
cu piața muncii pentru minim 450 de persoane din GT Studenți - cod 4S100.1 
si 4S95.1. - din care cel puțin 75% din grupuri vulnerabile / persoane 
defavorizate. 

OBIECTIV SPECIFIC nr. 3  
Dezvoltarea de activitați de formare specifica atestata pentru 90 de 

persoane din GT cod 4S106, inclusiv 1 program cu credite transferabile prin 
programe post-universitare, de formare si dezvoltare profesionala continua, 
pentru îmbunatațirea conținuturilor educaționale inovative si a resurselor 
de învațare flexibila la 6 oferte educaționale din minim 3 universitați. 

OBIECTIV SPECIFIC nr 4  
Organizarea si furnizarea de masuri de informare a comunitaților si 

valorificare a rezultatelor proiectului dupa finalizarea acestuia pentru 
transferabilitatea rezultatelor si sustenabilitatea activitaților sprijinite prin 
finanțare FSE. 

OBIECTIV SPECIFIC nr. 5  
Asigurarea unui management performant pentru gestionarea resurselor 

proiectului, inclusiv promovarea si publicitatea proiectului în conformitate 
deplina cu Manualul de identitate vizuala POCU.  

 

1.5 Justificarea si relevanta Proiectului 

 

Justificarea proiectului 
In primul rand, necesitatea realizarii proiectul se justifica prin obiectivul 

principal pe care il are cu privire la interventiile de la nivelul grupurilor tinta: pregatirea 
si adaptarea ofertelor educationale tertiare la schimbarile pietei muncii si pregatirea 
initiala antreprenoriala prin educatie tertiara astfel incat absolventiii sa fie integrati 
rapid la cerintele pietei muncii prin dezvoltarea unor competente transversale ce vor fi 
atribute principale la viitoarele locuri de munca. Pe prim plan trebuie sa se aseze 
dezvoltarea unor competente precum gandirea critica, capacitatea de a rezolva 
probleme si dezvoltarea componentei inovative / creative.  



 
 

9 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

In consecinta, prin activitatile proiectului sunt vizate actiuni si abordari care se 
centreaza pe dezvoltarea la studenti si personal didactic a unor competente relevante 
pentru dezvoltarea educatiei tertiare aplicative, cu programe de studii care sa fie 
corelate cu cerintele pietei de munca, inclusiv cu focalizarea pe programe de studii 
pentru învațamântul tertiar antreprenorial, care sa atraga si sa cuprinda si absolventi 
de liceu din medii defavorizate, oferind o sansa de angajbilitate pentru domenii 
ocupaționale pregatite prin de programe ISCED nivel 6. Aceste programe pot deschide 
oportunitati de invatare ulterioara catre alte programe din învațamântul superior, dar 
parteneriatul va viza in special varianta intrarii pe piata muncii.  
Proiectul va propune diminuarea unor aspecte nedorite/negative printr-un parteneriat 
bine structurat, care vine cu o valoare adaugata generata in primul rand de specificul 
celor 3 universitati care-l compun. Una dintre axele parteneriatului: organizarea de 
evenimente si acțiuni structurate pentru promovarea si informarea cu privire la 
specificul programelor universitare pentru elevii de nivel ISCED 4 care audomiciliul in 
mediul rural. Partenerii, prin specificul programelor, au deja experienta in astfel de 
initiative, dar deseori limitate in ceea ce priveste aria vizata. Parteneriatul/proiectul 
largeste mult aceste posibilitati. Asadar acesta – parteneriatul in proiect - ar fi un start 
bun pentru ca ”Strategia nationala pentru învațamânt terțiar 21015-2020” recomanda 
universitaților acreditate din Romania consolidarea capacitaților proprii si prin 
abordarea si furnizarea de oferte relevante pentru piața prin programe de nivel 5.  

Prin Apelul BURSA STUDENT ANTREPRENOR se ofera sprijin si asistenta pentru 
astfel de demersuri care consideram se justifica îndeosebi in zonele cu un grad mare 
de defavorizare si marginalizare socio-economica, educaționala si culturala.  

 Majoritatea covârsitoare a ofertelor instituțiilor de învațamânt superior se 
refera la studii de licența (programe de nivel 6) urmate apoi de programe masterale 
(nivel 7). Argumentul se afla in nomenclatorul domeniilor si specializarilor aprobate – 
si anunțate – anual prin Hotarâri de guvern. Cea mai recenta: ”Hotararea nr. 140/2017 
din 16 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al 
specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii instituțiilor de 
învațamânt superior pentru anul universitar 2017 - 2018”. 

Proiectul poate contribui la implementarea coerenta a masurilor incluse în 
”STRATEGIA NAȚIONALA PENTRU ÎNVAȚAMÂNT TERȚIAR 2015 – 2020” si 
operaționalizarea unora cum ar fi: - 

- Cresterea ratei de participare a populației rurale la diferitele forme de educație 
si formare, respectiv prin educație terțiara universitara de nivel 6. 

- Cresterea participarii la învațamântul terțiar prin stimulente financiare/ 
intermediul subvențiilor si inițierea micropolitici institutionale de sprijin al acestei 
componente. 

- Cresterea absorbției fondurilor nerambursabile alocate dezvoltarii 
învațamântului terțiar; 
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- Analize cu privire la nevoile reale ale absolvenților de învațamânt superior si ale 
potențialilor angajatori cu privire la competentele antreprenoriale dezvoltate pentru 
piața muncii prin educația terțiara; 

- Initierea unor programe de pregatire profesionala pentru calificari de nivel 
6 cu componente antreprenoriale. 

 
Relevanța realizarii Proiectului  
Proiectul poate fi relevant prin diversificarea ofertelor educaționale terțiare prin 

dezvoltarea/îmbunatațirea cu conținut inovator a 6 prog. universitare cu 3 programe 
antreprenoriale corelate cu piața muncii pentru minim 450 studenți din care cel puțin 
75% din grupuri vulnerabile /defavorizate. 
Proiectul poate sa contribuie la îndeplinirea obiectivului general POCU, AP6/PI 10ii 
Pentru ca isi propune sa includa in GT eligibil persoane din categoria netraditionali, 
rural, roma si CES, este relevant pentru Strategia Guvernului României de Incluziune 
a Cetațenilor Români aparținând Minoritații Romilor 2012-2020 si Strategia Naționala 
privind Incluziunea Sociala a Persoanelor cu Dizabilitați 2014-2020 si contribuie la 
realizarea obiectivelor si principiilor acestor strategii. Pentru Strategia Naționala privind 
Incluziunea Sociala si Reducerea Saraciei pentru perioada 2015-2020 este relevanta 
prin acțiunile de susținere cu masuri de sprijin inclusiv financiar a persoanelor 
defavorizate, din grupuri vulnerabile, îndeosebi comunitați marginalizate si din mediul 
rural. Prin masurile de corelare a ofertelor educaționale cu piața muncii (corolar al 
întregului proiect ) contribuie la Strategia Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca 
2014-2020, dar si la obiectivele specifice cuprinse in Strategia Naționala pentru CDI 
2014-2020. Proiectul se încadreaza si in planurile locale de dezvoltarea a unei piețe a 
muncii flexibila si moderna si a planurilor instituționale ale celor 3 universitați de 
crestere a angajabilitații absolvenților. 
 

 

 

 

 

Cap.2 Rezultate si riscuri in derularea Proiectului 

2.1 Rezultate așteptate ale Proiectului 

 
Rezultate estimate asteptate la finalizarea Proiectului: 
 



 
 

11 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

Tabelul nr. 1 - Indicatori prestabiliți de rezultat 
Componenta 1 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Componenta 2 

Denumire indicator Unitate 
măsură 

Valoare 
ţintă 

Din care 
Femei 

Din care 
Bărbaţi 

Regiuni 
dezvoltate 

Regiuni mai 
puţin 
dezvoltate 

Denumire indicator Unitate  
măsură 

Valoare 
referinţă 

Anul de 
referinţă 
 

Valoare 
țintă 

Din 
care 
femei 

Din 
care 
bărbați 

Regiuni 
dezvoltate 

Regiuni 
mai puțin 
dezvoltate 

Personal didactic certificat urmare a 
sprijinului primit 

Nr.   85.00 50 35 0 85 

Persoane (elevi/ cursanţi, studenţi), din 
care: - învăţământ terţiar universitar 

Nr.   750.00 350 400 0 750 

Oferte educaţionale validate/ autorizate/ 
implementate în cadrul instituţiilor de 
învăţământ superior acreditate 

Nr.   6.00   0 6 

Oferte educaţionale validate/ autorizate/ 
implementate în cadrul instituţiilor de 
învăţământ superior acreditate, din care: 
- învăţământul terţiar universitar 

Nr.   6.00   0 6 

Personal didactic certificat urmare a 
sprijinului primit, din care: - 
învăţământul terţiar 

Nr.   85.00 50 35 0 85 

Persoane (elevi/ cursanţi, studenţi), din 
care: - învăţământ terţiar universitar, din 
care: - Din zona rurală 

Nr.   650.00 320 330 0 650 

Persoane (elevi/ cursanţi, studenţi), din 
care: - învăţământ terţiar universitar, din 
care: - Roma 

Nr.   6.00 4 2 0 6 

Persoane (elevi/ cursanţi, studenţi), din 
care: - învăţământ terţiar universitar, din 
care: - CES 

Nr.   3.00 2 1 0 3 

Persoane (elevi/ cursanţi, studenţi) Nr.   750.00 400 350 0 750 

Persoane (elevi/ cursanţi, studenţi), din 
care. - învăţământ terţiar universitar, din 
care: - Netradiţionali 

Nr.   60.00 25 35 0 60 
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Personal didactic care beneficiază de programe 
de formare/ schimb de bune practici etc., 
organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ 
superior acreditate, din care: - învăţământul 
terţiar universitar 

Număr 90.00 60 30 0 90 

Persoane (elevi/ cursanţi, studenţi). din care: - 
învăţământ terţiar universitar, din care: - CES 

Număr 3.00 2 1 0 3 

Persoane (elevi/ cursanţi, studenţi) Nr. 750.00 400 350 0 750 

Persoane (elevi/ cursanţi, studenţi), din care: - 
învăţământ terţiar universitar, din care: - Din 
zona rurală 

Număr 650.00 320 330 0 650 

Oferte educaţionale în cadrul instituţiilor de 
învăţământ superior acreditate, din care: - 
învăţământul terţiar universitar 

Număr 6.00   0 6 

Oferte educaţionale în cadrul instituţiilor de 
învăţământ superior acreditate 

Nr. 6.00   0 6 

Personal didactic care beneficiază de programe 
de formare/ schimb de bune practici etc., 
organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ 
superior acreditate 

Nr. 90.00 60 30 0 90 

Persoane (elevi/ cursanţi, studenţi). din care: - 
învăţământ terţiar universitar, din care: - 
Netradiţionali 

Număr 60.00 25 35 0 60 

Persoane (elevi/ cursanţi, studenţi). din care. - 
învăţământ terţiar universitar, din care: - Roma 

Număr 600 4 2 0 6 

 

 

      2.2  Riscuri în derularea Proiectului 

 

Estimarea Riscurilor Proiectului 
 
Lista riscurilor este una previzibila. La nivel de proiect va fi o Procedura de 

management al riscurilor, care va viza situațiile posibile: 
1. Riscuri ale menținerii si participarii GT;  
2. Riscuri privind recrutarea, inclusiv a expertilor din echipa de 

proiect;  
3. Riscuri cu privire la resursele financiare;  
4. Riscuri tehnice; 
5. Riscuri externe proiectului.  
6.Riscuri de implementare.  
Detaliere riscuri 
Riscuri legate de selecția grupului ținta 
Soluții: Pentru evitarea acestor situații si a risipei resurselor generate de 

proiect, vor fi folosite urmatoarele metode in procesul de identificare si recrutare: o 
informare sociala antefactum, adeverința eliberata de institutii de 



 
 

13 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

invatamant/autoritațile locale cu privire la statutul persoanei, din care sa rezulte ca cel 
care doreste înscrierea este eligibil pe activitatea vizata; interviul de diagnostic; 
semnarea unui contract de participare in proiect; recomandarea data de persoane de 
referința din comunitate 

Riscuri potențiale cu privire la implicarea persoanelor GT.: interesul 
scazut de participare al grupului ținta 

Soluția consta în angajarea unor experți competenți, cu experiența in lucrul 
cu persoane din grupuri vulnerabile, motivarea corespunzatoare a GT prin 
subvenții/ajutoare/premii, desemnarea unor Experți cu responsabili GT din universitate 
cu prestigiu/bun renume, cu recunoastere pentru expertiza lor. 

Situația de risc: acordarea subvențiilor la finalizarea 
activitatilor/participarii va genera un posibil abandon/renunțare 

Soluție: informarea ante-factum clara a persoanelor din GT cu privire la 
condiționalitați, selectarea persoanelor cu interes evident, monitorizarea permanenta 
a GT, organizarea in planul de activitați de acțiuni complementare atractive (de ex, 
schimburi de experiente, mobilitati, concursuri, activitați integrate etc). 

Alte riscuri cu impact la GT: nerespectarea termenelor contractuale 
de catre furnizori/subcontractori, riscuri tehnice (legate de grupul ținta: 
schimbarea de domiciliu la persoane, dezinteresul grupului ținta pentru 
proiect), riscuri legislative (schimbarea legislației in domeniul educației, 
schimbarea legislației financiare, schimbarea legislației legate de acordarea 
creditelor profesionale), riscuri privind resursele umane (descompletarea 
echipei de proiect). 

 

       

 

 

 

 

 

Partea a II-a: Direcții principale de acțiune pentru 

implementarea rezultatelor Proiectului in 

domeniul socio-economic  
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Cap. 3 Importanța educației și rolul acesteia în 
formarea profesională în UE Politica UE privind educația 
 
 

3.1 Politica UE privind educația 

 

Politica UE privind educația, Cadrul ET 2020, promovează bunele practici în 
domeniul politicii educaționale, facilitează colectarea și diseminarea cunoștințelor și 
încurajează reformele politicii educaționale la nivel regional și național. 

Cadrul se bazează pe abordarea învățării pe tot parcursul vieții. Prin urmare, 
vizează orice formă de educație formală, non-formală sau informală – de la 
învățământul pentru preșcolari la învățământul superior și formarea profesională 
pentru adulți. 

ET 2020 urmărește patru obiective comune ale UE: 

 să transforme învățarea pe parcursul întregii vieți și mobilitatea în 
realitatea de zi cu zi a europenilor 

 să amelioreze calitatea și eficiența educației și formării 

 să promoveze echitatea, coeziunea socială și cetățenia activă 

 să stimuleze creativitatea, inovarea și spiritul antreprenorial la toate 
nivelurile de educație și formare. 

Cadrul sprijină și atingerea, la nivel european, a următoarelor obiective de 
referință pentru anul 2020: 

 cel puțin 95 % dintre copii ar trebui să fie integrați în sistemul de educație a 
copiilor preșcolari 

 ponderea tinerilor de 15 ani care nu au suficiente cunoștințe de citire, 
matematică și științe ar trebui să fie sub 15 % 

 ponderea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani care au părăsit 
timpuriu școala ar trebui să fie sub 10 % 

 cel puțin 40 % din persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani ar 
trebui să fi absolvit o formă de învățământ superior 

 cel puțin 15 % din adulți ar trebui să participe la activități de învățare pe tot 
parcursul vieții 

https://www.coe.int/en/web/lang-migrants/formal-non-formal-and-informal-learning
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=celex%253A52009XG0528(01)
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/education-and-migrants_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/relevant-and-high-quality-higher-education_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/effective-and-efficient-higher-education_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/inclusive-education_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/entrepreneurship-in-education_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/early-childhood-education-and-care_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/early-childhood-education-and-care_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/school/early-school-leaving_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/school/early-school-leaving_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/about-higher-education-policy_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-adult-learning_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-adult-learning_ro
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 cel puțin 20 % din absolvenții de învățământ superior și 6 % din cei cu vârsta 
cuprinsă între 18 și 34 de ani care au o calificare profesională inițială ar trebui să 
fi urmat în străinătate o parte din studii sau din programul de formare 

 proporția de angajați absolvenți (persoane cu vârsta cuprinsă între 20 și 34 de 
ani, care au urmat cel puțin studii de nivel secundar superior și care și-au 
terminat studiile în urmă cu 1-3 ani) ar trebui să fie de cel puțin 82 %. 

Cadrul este implementat printr-o varietate de mijloace și instrumente, 
inclusiv: 

 grupuri de lucru alcătuite din experți desemnați de statele membre și de 
principalele părți interesate 

 activități de învățare reciprocă, organizate de un stat membru pentru a prezenta 
bunele practici existente la nivel național sau pentru a analiza o anumită 
problemă împreună cu alte state membre 

 evaluări inter pares în cadrul cărora un grup de state membre oferă orientări 
unui alt stat membru cu privire la o anumită problemă națională 

 consiliere reciprocă, în cadrul căreia o serie de omologi cu experiență din 
câteva administrații naționale oferă consiliere (la cererea unui stat membru) 
pentru conceperea sau punerea în aplicare a unei politici în vederea soluționării 
unei anumite probleme naționale. 

 Monitorul anual al educației și formării arată evoluția statelor membre în 
direcția îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de referință ET 2020. Rezultatele sale 
sunt apoi integrate în evaluarea progreselor socioeconomice realizate de statele 
membre, în cadrul semestrului european 

 instrumente de referință și abordări comune care au rezultat din munca 
grupurilor de lucru sau din activitățile de învățare reciprocă 

 activități de consultare și cooperare cu părțile interesate, inclusiv cu societatea 
civilă și cu întreprinderile și organizațiile partenerilor sociali – ex. Summitul 
european pentru educație și Forumul educației, formării și tineretului. 

 

 

 

3.1.1 În domeniul învățământului superior 

Educația și cultura sunt esențiale pentru dezvoltarea unei Europe mai incluzive, 
mai unite și mai competitive. În 2017, la summitul social de la Göteborg, Comisia 
Europeană și-a prezentat viziunea pentru 2025 privind un Spațiu european al 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_ro
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-working-groups_ro
https://ec.europa.eu/education/content/peer-counselling-new-element-et2020-toolbox-0_ro
https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_ro
https://ec.europa.eu/education/summit-2019_ro
https://ec.europa.eu/education/summit-2019_ro
https://ec.europa.eu/education/events/forum-on-the-future-of-learning_en
http://www.government.se/socialsummit
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf
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educației, în care persoanele care învață să poată circula liber: „Un continent în care 
perioadele petrecute în alt stat membru – pentru studii sau muncă – și cunoașterea a 
două limbi străine să fie la ordinea zilei. Un continent în care oamenii se simt europeni 
și se bucură cu adevărat de patrimoniul cultural și de diversitatea 
Europei.”https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-
area_ro 

Pentru a avansa această activitate în domeniul învățământului superior, 
Comisia Europeană lucrează în prezent la trei priorități care vor stimula mobilitatea 
și schimburile de studenți pentru toți: 

O rețea a universităților europene 

Recunoașterea reciprocă automată a diplomelor 

O legitimație europeană de student 

 

Învățământul superior și legăturile acestuia cu cercetarea și inovarea joacă un 
rol fundamental în progresul indivizilor și al societății, precum și în formarea 
unui capital uman cu înaltă calificare și a cetățenilor implicați de care Europa are 
nevoie pentru a genera locuri de muncă, creștere economică și prosperitate. 

Instituțiile de învățământ superior sunt, prin urmare, parteneri cruciali în 
realizarea strategiei Uniunii Europene de stimulare și menținere a creșterii economice 
durabile. Strategia Europa 2020 are un obiectiv ambițios – ca până în 2020, 40 % 
din tinerii europeni să aibă o diplomă de studii superioare. 

Sprijinul Uniunea Europeană pentru învățământul superior european 
Pentru a transforma educația într-un factor de dezvoltare, este nevoie de 

investiții susținute și substanțiale. Autoritățile din statele membre rămân responsabile 
pentru modul în care organizează și furnizează studiile superioare în țările lor. Acțiunile 
UE sunt concepute astfel încât să aducă în plus o dimensiune internațională studiilor, 
activităților de predare și cercetare sau elaborării politicilor în domeniu. 

Prin programele sale Erasmus+ și Orizont 2020, Uniunea Europeană 
sprijină schimburile internaționale pentru studenți, profesori și cercetători, precum și 
cooperarea structurată între instituțiile de învățământ superior și autoritățile publice 
din diverse țări. 

Obiectivul este acela de a le oferi celor care studiază sau predau în universități 
posibilitatea de a învăța unii de la alții și de a lucra împreună pe proiecte comune, de 
a dezvolta metode eficiente de predare și de învățare, de a face cercetări la un nivel 
înalt și de a promova inovarea. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/mobility-and-cooperation_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/mobility-and-cooperation_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/proposal-for-a-council-recommendation-on-the-automatic-mutual-recognition-of-diplomas-and-learning-periods-abroad_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/development-skills_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/education-jobs-and-growth_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_ro
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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Comisia Europeană colaborează îndeaproape cu factorii de decizie din statele 
membre, pentru a-i ajuta la elaborarea unor politici în domeniul învățământului 
superior care să se alinieze Strategiei pentru educație și formare 2020. Noua 
agendă a UE pentru învățământul superior, adoptată de Comisie în mai 2017, 
identifică patru obiective primordiale pentru cooperarea europeană în 
domeniul învățământului superior: 

Pentru a contribui la îndeplinirea acestor obiective, Comisia propune acțiuni 
specifice la nivelul UE, sprijinite în principal de mai multe componente ale programelor 
Erasmus+ și Orizont 2020. În special, Comisia Europeană susține: 

Reducerea viitoarelor necorelări în materie de competențe și promovarea excelenței în 
dezvoltarea competențelor 

Consolidarea unor sisteme de învățământ superior incluzive și conectate 

Garantarea faptului că instituțiile de învățământ superior contribuie la inovare 

Sprijinirea unor sisteme de învățământ superior eficace și eficiente. 

 

Pentru a contribui la îndeplinirea acestor obiective, Comisia propune acțiuni 
specifice la nivelul UE, sprijinite în principal de mai multe componente ale programelor 
Erasmus+ și Orizont 2020. În special, Comisia Europeană susține: 

schimbul de bune practici în materie de politici între diferite țări prin 
intermediul Grupului de lucru pentru învățământul superior din cadrul ET2020 

procesul de la Bologna, conceput pentru a promova internaționalizarea 
învățământului superior în Europa, printr-o mai mare mobilitate, prin facilitarea 
recunoașterii calificărilor și prin simplificarea mecanismelor de asigurare a calității 

dezvoltarea și utilizarea instrumentelor de mobilitate și recunoaștere, cum ar 
fi sistemul ECTS și suplimentul la Diplomă, pentru a spori transparența și 
schimburile în Europa. 

 

Mai recent, în contextul Spațiului european al educației, Comisia Europeană a 
luat o serie de noi inițiative: 

conceptul de rețele ale universităților europene aduce o schimbare majoră în practicile 
de învățământ superior, prin programe integrate de învățământ și mobilitate, 
promovând astfel calitatea, excelența și inovarea 

propunerea de recomandare a Consiliului privind recunoașterea reciprocă 
automată a diplomelor de învățământ superior și a celor de absolvire a 

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%253A2017%253A247%253AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%253A2017%253A247%253AFIN
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/mobility-and-cooperation_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/mobility-and-cooperation_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-working-groups_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/bologna-process-and-european-higher-education-area_ro
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_ro
https://ec.europa.eu/education/diploma-supplement_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/proposal-for-a-council-recommendation-on-the-automatic-mutual-recognition-of-diplomas-and-learning-periods-abroad_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/proposal-for-a-council-recommendation-on-the-automatic-mutual-recognition-of-diplomas-and-learning-periods-abroad_ro
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învățământului secundar elimină o parte din obstacolele aflate în calea mobilității 
studenților în Europa 

viitoarea legitimație europeană de student va facilita schimbul securizat de informații 
privind studenții și va reduce sarcina administrativă pentru instituțiile de învățământ 
superior, constituind un exemplu clar de concretizare a Spațiului european al educației. 

 

 

3.1.2 Competențe solicitate la nivel UE  

 

Economia UE este în continuă evoluție. Cererea de cunoștințe, competențe și 
atitudini relevante se schimbă în timp. Pentru a putea face față acestor schimbări, 
oamenii trebuie să dispună de o serie de competențe de bază - să știe să scrie și să 
citească, să aibă cunoștințe de matematică și competențe digitale. Creativitatea, 
gândirea critică și abilitatea de a lucra în echipă sunt la fel de importante pentru cei 
care vor să își construiască o carieră durabilă și să devină cetățeni activi. 

Educația și formarea joacă un rol crucial, permițându-le tinerilor, în special, să 
își dezvolte aceste competențe și oferindu-le condițiile pentru a avea un start cât mai 
reușit în viață.   

Pentru a identifica și gestiona mai bine dobândirea cunoștințelor, 
competențelor și atitudinilor necesare și pentru a preveni apariția unor lacune și 
neconcordanțe în materie de competențe, este esențial ca sectorului educației și 
formării să i se comunice nevoile economiei UE. 

Inițiative europene în acest domeniu 

 În Recomandarea sa privind competențele-cheie pentru învățarea pe 
tot parcursul vieții, Consiliul a prezentat un set de 8 competențe de care 
depind împlinirea și dezvoltarea personală, cetățenia activă, incluziunea socială 
și inserția pe piața forței de muncă. 

 Noua agendă pentru competențe în Europa evidențiază 10 măsuri prin 
care formarea, competențele și sprijinul relevant pot fi puse la dispoziția 
cetățenilor UE. 

 Planul de acțiune al Comisiei Europene privind educația digitală include 
11 acțiuni vizând o mai bună utilizare a tehnologiei digitale pentru predarea, 
învățarea și dezvoltarea competențelor digitale. 

 Coaliția pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital este 
un parteneriat între mai multe părți interesate care a primit sarcina de a 
soluționa problema lipsei de competențe TIC pentru a contribui la ocuparea 
celor câteva mii de locuri de muncă vacante în acest sector. 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/proposal-for-a-council-recommendation-on-the-automatic-mutual-recognition-of-diplomas-and-learning-periods-abroad_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9009_2018_INIT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9009_2018_INIT&from=EN
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_ro
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
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 Planul de acțiune „Antreprenoriat 2020” este destinat să stimuleze 
potențialul antreprenorial al Europei, propunându-și să înlăture barierele 
existente și să revoluționeze cultura antreprenorială în UE. 

 ESCO este clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și 
ocupațiilor. Ea introduce o terminologie standardizată în 25 de limbi europene 
și clasifică aptitudinile, competențele, calificările și ocupațiile pentru economia 
UE și furnizorii de educație și formare. 

 Panorama competențelor monitorizează periodic nevoile în schimbare ale 
economiei europene și achiziționarea de competențe la nivel național și 
european. Oferă date privind tendințele în materie de competențe la nivel 
național și european. 

 

Competențe cheie solicitate in spațiul european 
Comisia Europeană colaborează cu statele membre UE pentru a sprijini și 

consolida dezvoltarea competențelor-cheie și a competențelor de bază pentru toți, de 
la o vârstă fragedă și ulterior pe tot parcursul vieții. Printre competențele-cheie se 
numără cunoștințele, aptitudinile și atitudinile de care au nevoie toți cetățenii pentru 
împlinirea și dezvoltarea personală, inserția profesională, incluziunea socială și 
cetățenia activă.  

 

Obiectivul este de a promova competențele-cheie:  

 punând la dispoziția tuturor programe de înaltă calitate în materie de 
educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții 

 sprijinind personalul didactic în implementarea unor abordări bazate pe 
competențe în materie de predare și învățare  

 promovând diverse abordări și contexte de învățare în perspectiva învățării pe 
tot parcursul vieții 

 explorând diverse abordări în materie de evaluare și validare a competențelor-
cheie. 

Pe baza unei propuneri a Comisiei, Consiliul UE a adoptat o recomandare 
privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. 
Recomandarea identifică opt competențe-cheie necesare pentru împlinirea personală, 
un stil de viață sănătos și durabil, inserția profesională, cetățenia activă și incluziunea 
socială:  

• alfabetizarea  
• multilingvismul 

https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan_en
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/inclusive-education_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/relevant-and-high-quality-higher-education_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:189:TOC
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• competențe numerice, științifice și de inginerie  
• competențe digitale și bazate pe tehnologie 

• competențe interpersonale și capacitatea de a-și însuși noi competențe  
• cetățenia activă  
• spiritul antreprenorial  
• cunoștințele culturale și de exprimare  

Recomandarea Consiliului a furnizat un cadru european comun de referință 
privind competențele-cheie pentru factorii de decizie, instituțiile furnizoare de 
educație și formare, partenerii sociali și cursanți. Aceasta prezintă, de asemenea, 
modalități de promovare a dezvoltării competențelor prin metode inovatoare de 
învățare, metode de evaluare și sprijin pentru personalul didactic.  

 

3.2 Importanța educației pentru ocuparea forței de muncă în 

economia UE 

Garantând furnizarea unei educații eficiente, sistemul de învățământ din 
Romania poate alinia mai bine competențele forței de muncă locale la nevoile economiei 
europene. 

UE are nevoie de lucrători calificați pentru a atinge nivelul maxim de 
productivitate și pentru a asigura inovarea continuă într-o economie din ce în ce mai 
globalizată. Politicile eficiente în domeniul educației și formării pot, de asemenea, să 
faciliteze dezvoltarea personală, să încurajeze cetățenia activă și să consolideze 
echitatea, promovând totodată incluziunea și integrarea socială.  

Date recente arată, totuși, că există un decalaj tot mai mare între competențele 
dobândite în cadrul sistemelor de educație și formare și cele cerute pe piața muncii. De 
exemplu, 20% din populația activă a UE prezintă deficiențe de citire, scriere și calcul. 

Acest lucru limitează potențialul de dezvoltare personală al indivizilor și șansele 
acestora de a-și menține un loc de muncă și este unul dintre factorii care conduc la 
încetinirea creșterii economice. 

 
Rolul UE în îmbunătățirea educației și formării profesionale 

 
Deși responsabilitatea în ceea ce privește sistemele de educație și formare le 

revine statelor membre, UE joacă un rol determinant în sprijinirea și completarea 
eforturilor pe care acestea le depun pentru a-și îmbunătăți și moderniza sistemele de 
învățământ. 

https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/effective-and-efficient-higher-education_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/development-skills_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/inclusive-education_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_ro
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Strategia Europa 2020 stabilește ca obiective la nivelul UE reducerea sub 10 
% a numărului de cazuri de abandon școlar și creșterea numărului de absolvenți 
de învățământ superior la cel puțin 40 %, până în 2020. 

Obiectivele, instrumentele și modalitățile de cooperare la nivel european sunt 
descrise în cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și 
formării (ET 2020), valabil până în 2020. 

Progresele sunt monitorizate cu ajutorul unor indicatori și în raport cu un set 
de criterii de referință. În cadrul Strategiei Europa 2020 și al Semestrului european: 

 UE efectuează analize de țară pentru a ajuta statele membre să își dezvolte 
politicile în domeniul educației și formării profesionale și să monitorizeze 
progresele realizate în direcția implementării reformelor. Aceste analize răspund 
provocărilor identificate la nivel național, regional și european și își propun să 
sprijine învățarea reciprocă și schimbul de bune practici, inclusiv prin 
identificarea domeniilor care necesită investiții. 

 În fiecare an, statele membre pot primi orientări cu privire la reformele 
prioritare, în cadrul așa-numitelor recomandări specifice fiecărei țări. 

 De asemenea, UE promovează numeroase activități de consultare și cooperare 
cu părțile interesate, printre care instituții de educație și formare, societatea 
civilă, întreprinderi și parteneri sociali și asociații pentru ocuparea forței de 
muncă. 

 

3.3 Dezvoltarea competențelor-cheie la nivel european 

 

Economia UE este în continuă evoluție. Cererea de cunoștințe, competențe și 
atitudini relevante se schimbă în timp. Pentru a putea face față acestor schimbări, 
oamenii trebuie să dispună de o serie de competențe de bază - să știe să scrie și să 
citească, să aibă cunoștințe de matematică și competențe digitale. Creativitatea, 
gândirea critică și abilitatea de a lucra în echipă sunt la fel de importante pentru cei 
care vor să își construiască o carieră durabilă și să devină cetățeni activi. 

Educația și formarea joacă un rol crucial, permițându-le tinerilor, în special, să 
își dezvolte aceste competențe și oferindu-le condițiile pentru a avea un start cât mai 
reușit în viață.   

Pentru a identifica și gestiona mai bine dobândirea cunoștințelor, 
competențelor și atitudinilor necesare și pentru a preveni apariția unor lacune și 
neconcordanțe în materie de competențe, este esențial ca sectorului educației și 
formării să cunoască nevoile economiei UE. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en
https://ec.europa.eu/education/policies/school/early-school-leaving_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/about-higher-education-policy_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations_en


 
 

22 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

 

Inițiative europene în acest domeniu 

1. În Recomandarea sa privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții, Consiliul UE a prezentat un set de 8 competențe de care depind 
împlinirea și dezvoltarea personală, cetățenia activă, incluziunea socială și inserția pe 
piața forței de muncă. 

2. Noua agendă pentru competențe în Europa evidențiază 10 măsuri prin care 
formarea, competențele și sprijinul relevant pot fi puse la dispoziția cetățenilor UE. 

3. Planul de acțiune al Comisiei Europene privind educația digitală include 11 

acțiuni vizând o mai bună utilizare a tehnologiei digitale pentru predarea, învățarea și 
dezvoltarea competențelor digitale. 

4. Coaliția pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital este un 

parteneriat între mai multe părți interesate care a primit sarcina de a soluționa 
problema lipsei de competențe TIC pentru a contribui la ocuparea celor câteva mii de 
locuri de muncă vacante în acest sector. 

5. Planul de acțiune „Antreprenoriat 2020” este destinat să stimuleze 
potențialul antreprenorial al Europei, propunându-și să înlăture barierele existente și 
să revoluționeze cultura antreprenorială în UE. 

6. ESCO este clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor 

și ocupațiilor. Ea introduce o terminologie standardizată în 25 de limbi europene și 
clasifică aptitudinile, competențele, calificările și ocupațiile pentru economia UE și 
furnizorii de educație și formare. 

7. Panorama competențelor monitorizează periodic nevoile în schimbare ale 

economiei europene și achiziționarea de competențe la nivel național și european. 
Oferă date privind tendințele în materie de competențe la nivel național și european. 

 

 

3.4 Activități UE  pentru a promova educația antreprenorială 

 

Spiritul antreprenorial este o competență valoroasă pentru cetățenii UE, 
favorizându-le deopotrivă dezvoltarea personală și profesională. Educația 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9009_2018_INIT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9009_2018_INIT&from=EN
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_ro
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan_en
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/development-skills_ro
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antreprenorială este esențială pentru competitivitatea Europei și creșterea continuă a 
economiei sale. 

Promovarea antreprenoriatului în educație drept competență-cheie îi 
încurajează pe cetățenii UE să fie întreprinzători, să găsească soluții inovatoare la 
problemele societale și să creeze produse care să adauge valoare socioeconomică. 

Antreprenoriatul este sprijinit prin mai multe acțiuni derulate în 
cadrul programului Erasmus+. Acestea se adresează persoanelor care studiază, 
urmează un program de formare sau participă la proiecte de parteneriat strategic în 
străinătate. UE a elaborat un set de orientări pentru a sprijini încurajarea spiritului 
antreprenorial în educație și formare. 

În plus, au fost create mai multe instrumente pentru a-i ajuta pe cetățenii UE 
să își dezvolte o mentalitate orientată către antreprenoriat, printre 
care HEInnovate pentru instituțiile de învățământ superior. 

 

 

Cap. 4 Contextul actual privind acțiunile de realizare 

programe de calificare pentru  invatamantul tertiar din 

Romania  

4.1 Clasificarea standard a educației: ISCED 3,5, 6, 7 și 8 –    

Învățământul liceal si superior 

 
Clasificarea Internațională Standard a Educației – ISCED a fost 

elaborată de UNESCO pentru a facilita compararea statisticilor și indicatorilor 
naționali privind educația, pe baza unor metode și definiții convenite la nivel 
internațional. 
ISCED permite colectarea, elaborarea și prezentarea, într-o manieră uniformă, a 
statisticilor privind educația. 

Informaţiile compilate în conformitate cu ISCED pot fi utilizate pentru 
alcătuirea de statistici referitoare la multiplele aspecte ale învăţământului. Aceste 
aspecte includ înscrierea, frecventarea, resursele umane sau financiare investite în 
învăţământ şi nivelul de educaţie absolvit al populaţiei. 

Colectările de date ale statisticii educaţiei adunate conform ISCED se pot baza 
pe surse de date diferite, ca de exemplu registrele administrative, anchetele individuale 
sau în gospodării şi statisticile macro-economice agregate. 

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/education-jobs-and-growth_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/education-jobs-and-growth_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_ro
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://heinnovate.eu/en
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Nivelul ISCED 3 – Învăţământul liceal 

Programele din nivelul ISCED 3, sau învăţământul liceal, sunt proiectate pentru 
a completa învăţământul gimnazial, în vederea pregătirii pentru învăţământul superior 
sau să ofere calificări necesare pentru angajare, sau ambele. 

Tranziţia de la ISCED 2 la ISCED 3 coincide cu punctul de tranziţie dintr-un 
sistem educaţional în care programele le oferă elevilor o instruire mai variată, 
specializată şi aprofundată în anumite materii sau domenii. Programele sunt mai 
diferenţiate şi există o gamă mai mare de opţiuni şi fluxuri. 

Nivelul ISCED 3 începe după 8 sau 11 ani de şcolarizare. De obicei, elevii încep 
acest nivel între 14 şi 16 ani. Programele din nivelul ISCED 3 se încheie de obicei după 
12 sau 13 ani de la începutul scolarizarii (in jurul vârstei de 17 sau 18 ani), 12 ani fiind 
durata cumulată obişnuită. 

La programele clasificate în nivelul ISCED 3 se poate face referire în mai multe 
moduri, de exemplu: şcoală secundară, gimnaziu superior sau liceu. În scopuri de 
comparabilitate internaţională, termenul de “învăţământ liceal” este utilizat pentru a 
denumi nivelul ISCED 3. 

Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 3 sunt: cunoştinţe faptice, 
cunoasterea unor principii, procese şi concepte generale dintr-un domeniu de muncă 
sau de studiu; o gamă de abilităţi cognitive şi practice necesare pentru executarea 
sarcinilor şi rezolvarea problemelor prin selectarea şi aplicarea de metode, instrumente, 
materiale şi informaţii de bază; asumarea responsabilităţii pentru executarea sarcinilor 
într-un domeniu de muncă sau de studiu; adaptarea propriului comportament la 
circumstanţe pentru rezolvarea problemelor. 

Următoarele patru sub-categorii de finalizare şi de acces sunt definite pentru 
nivelul ISCED 3: 
 Nefinalizarea nivelului ISCED 3 (şi deci fără acces direct la primele programe de 

învăţământ superior la nivel ISCED 5, 6 sau 7): programe scurte, terminale cu 
durata sub 2 ani la nivel ISCED 3 sau care să se termine după mai puţin de 11 ani 
cumulaţi de la începutul nivelului ISCED 1. Aceste programe nu permit accesul 
direct la nivelurile ISCED 5, 6 sau 7. Finalizarea unor astfel de 
programe nu echivalează cu finalizarea nivelului ISCED 3. Aceste programe nu 
permit nici accesul la nivelul ISCED 4. 

 Finalizarea parţială a nivelului ISCED 3 fără acces direct la primele programe de 
învăţământ superior de nivel ISCED 5, 6 sau 7: programe de cel puţin 2 ani la nivel 
ISCED 3 şi cu o durată cumulată de cel puţin 11 ani de la începerea nivelului ISCED 
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1 şi care fac parte dintr-o secvenţă de programe la nivel ISCED 3 dar nu sunt 
ultimele din această secvenţă. Aceste programe nu oferă acces direct la nivelurile 
ISCED 5, 6 sau 7. Finalizarea unor astfel de programe este echivalentă doar cu 
finalizarea parţială a nivelului (doar ultimul program din secvenţă poate permite 
accesul la învăţământul superior de nivel ISCED 5, 6 sau 7). De notat este şi faptul 
că aceste programe nu permit accesul direct nici la nivelul ISCED 4. 

 Finalizarea nivelului ISCED 3 fără acces direct la primele programe de învăţământ 
superior de nivel ISCED 5, 6 sau 7: programe de o durată de cel puţin 2 ani la nivel 
ISCED 3 şi care să se termine după cel puţin 11 ani cumulaţi de la începutul ISCED 
1. Aceste programe pot fi terminale sau pot permite accesul direct la nivelul ISCED 
4. Finalizarea unor astfel de programe echivalează cu finalizarea nivelului ISCED 3. 

 Finalizarea nivelului ISCED 3 cu acces direct la primele programe de învăţământ 
superior de nivel ISCED 5, 6 sau 7: orice programe ce oferă acces direct la primele 
programe de învăţământ superior de nivel ISCED 5, 6 sau 7, indiferent de durata 
acestora la nivelul 3 sau durata cumulată de la începutul ISCED 1. Şi aceste 
programe pot oferi acces direct la nivelul ISCED 4. 
 

Nivelurile ISCED 5, 6, 7 şi 8 – Invăţământul superior 

Învăţământul superior are ca scop învăţarea la un nivel înalt de complexitate 
şi specializare. Învăţământul superior include ceea ce este înţeles ca 
învăţământ academic dar şi un învăţământ profesional avansat. Cuprinde nivelurile 
ISCED 5, 6, 7 şi 8, care sunt etichetate drept învăţământ superior de scurtă durată, 
studii de licenţă, masterat sau, respectiv, doctorat. Conţinutul programelor de nivel 
superior este mai complex şi mai avansat decât în nivelurile ISCED inferioare. 

 programe ale învăţământului superior de scurtă durată la nivel ISCED 5 (cel puţin 
doi ani); 

 programe pentru studiile universitare de licenţă la nivel ISCED 6 (de la trei la patru 
ani); 

 programe pentru licenţă sau studii de lungă durată la nivel ISCED 6 (mai mult de 
patru ani); 

 programe pentru master sau studii de lungă durată echivalente la nivel ISCED 7 (cel 
puţin cinci ani). 

Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 5 sunt: cunoştinţe 
faptice şi teoretice cuprinzătoare, specializate într-un domeniu de muncă sau de studiu 
şi conştientizarea limitelor cunoştinţelor respective; o gamă amplă de abilităţi cognitive 
şi practice necesare pentru conceperea de soluţii creative la probleme abstracte; 
gestionare şi supraveghere în situaţii de muncă sau de studiu, în care schimbările sunt 
imprevizibile; revizuirea şi dezvoltarea performanţelor proprii şi ale altora. 

Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 6 sunt: cunoştinţe 
avansate într-un domeniu de muncă sau de studiu care implică înţelegerea critică a 
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teoriilor şi principiilor; abilităţi avansate care denotă control şi inovaţie necesare pentru 
a rezolva probleme complexe şi imprevizibile într-un domeniu de muncă sau de studiu 
specializat; gestionarea de activităţi sau proiecte tehnice ori profesionale complexe, 
prin asumarea responsabilităţii pentru luarea deciziilor în situaţii de muncă sau de 
studiu imprevizibile; asumarea responsabilităţii pentru gestionarea dezvoltării 
profesionale a indivizilor şi grupurilor. 

Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 7 sunt: cunoştinţe 
foarte specializate, unele dintre ele situându-se în avangarda nivelului de cunoştinte 
dintr-un domeniu de muncă sau de studiu, ca bază a unei gândiri şi/sau cercetări 
originale; conştientizare critică a cunoştinţelor dintr-un domeniu şi a cunoştinţelor 
aflate la graniţa dintre diferite domenii; abilităţi specializate pentru rezolvarea 
problemelor în materie de cercetare şi/sau inovaţie, pentru dezvoltarea de noi 
cunoştinţe şi proceduri şi pentru integrarea cunoştinţelor din diferite domenii; 
gestionarea şi transformarea situaţiilor de muncă sau de studiu care sunt complexe, 
imprevizibile şi necesită noi abordări strategice; asumarea responsabilităţii pentru a 
contribui la cunoştinţele şi practicile profesionale şi/sau pentru revizuirea performenţei 
strategice a echipelor. 

Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 8 sunt: cunoştinţe la cel 
mai avansat nivel dintr-un domeniu de muncă sau de studiu şi cunoştinţe aflate la 
graniţa dintre diferite domenii; abilităţile şi tehnicile cele mai avansate şi specializate, 
inclusiv abilitatea de sinteză şi evaluare, necesară pentru rezolvarea problemelor critice 
de cercetare şi/sau inovaţie şi pentru extinderea şi redefinirea cunoştinţelor existente 
sau a practicilor profesionale; demonstrarea unui nivel ridicat de autoritate, inovaţie, 
autonomie, de integritate ştiinţifică şi profesională şi a unui angajament susţinut pentru 
dezvoltarea de noi idei sau procese aflate în avangarda unei situaţii de muncă ori de 
studiu, inclusiv cercetarea. 

 

4.2 Evoluții și tendințe privind programele terțiare non-universitare 
la nivel internațional si in Romania 
 
a)  la nivel international 
 
În majoritatea țărilor, corpurile de studenți terțiari sunt din ce în ce mai 

eterogene din punct de vedere socio-economic, etnie și educație anterioară. Astăzi, 
programele tertiare non-universitare includ un număr din ce în ce mai mare de studenți 
care nu sunt tradiționali, „cei care nu au intrat direct din școala gimnazială, nu 
proveneau din grupurile sociale dominante din punct de vedere al genului, statutului 
socio-economic sau al mediului etnic sau nu studiau în full time, bazat pe clasă. Această 
diversificare reflectă cererea socială tot mai mare de învățământ terțiar și participarea 
mai largă ulterioară. Cu toate acestea, extinderea învățământului terțiar nu a dus la un 
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acces mai larg pentru toate grupurile de studenți care nu sunt tradiționali. În timp ce 
în multe țări dezvoltate, femeile formează acum majoritatea studenților terțiari, alte 
grupuri, cum ar fi „persoanele în vârstă, fără calificarea tradițională de studii pentru 
învățământul superior, persoanele care provin din mediul de lucru, persoanele care 
trăiesc în zone îndepărtate sau rurale, cele din minoritate etnică sau imigranți grupurile 
”rămân subreprezentate în învățământul terțiar. 

În ultimele decenii s-au produs schimbări importante în programele tertiare 
non-universitare conducerea, inclusiv apariția de noi perspective asupra conducerii 
academice și a unor noi modalități de organizare a structurii decizionale. Liderii 
academici sunt priviți din ce în ce mai mult ca manageri, constructori de coaliție sau 
antreprenori.  Programele tertiare non-universitare  sunt din ce în ce mai responsabile 
pentru utilizarea fondurilor publice și trebuie să demonstreze „valoare pentru bani”. 
Aceștia se află sub presiune pentru a îmbunătăți calitatea predării și a cercetării lor, în 
timp ce disponibilitatea resurselor este limitată de constrângerile crescânde ale 
finanțării. Evoluțiile în domeniul guvernanței instituționale includ înființarea unor 
organe de conducere compuse din părți interesate interne și externe și care 
funcționează la un nivel mai strategic și lărgirea autonomiei instituționale care să 
permită inovații în domenii precum contractarea pentru servicii, relațiile de muncă și 
auditul public. 

Rețeaua globală, mobilitatea și colaborarea Educația terțiară devine din ce în 
ce mai internaționalizată și implică tot mai mult o rețea intensivă între instituții, savanți, 
studenți și cu alți actori, cum ar fi industria. Cercetarea colaborativă internațională a 
fost consolidată prin crearea de rețele dense între instituții și finanțarea transfrontalieră 
a activităților de cercetare. Mobilitatea internațională a studenților și a universitarilor 
se întâmplă de foarte mult timp, însă în ultimele decenii o astfel de mobilitate s-a extins 
și au apărut numeroși furnizori educaționali transfrontalieri. În special, ultimul deceniu 
a cunoscut o creștere explozivă a comerțului internațional de servicii de educație, în 
special la nivel terțiar și în domenii de pregătire specializată, sistemele naționale de 
învățământ terțiar nu sunt întotdeauna capabile să răspundă cererii crescânde și 
diversificate a studenților. Acest lucru creează oportunități pentru furnizorii de educație 
străini și duce la apariția unei piețe globale pentru învățământul terțiar. Această 
tendință este uneori descrisă ca educație transnațională, educație fără margini sau (în 
cazul livrării online) drept e-learning global și este legată de un interes comercial în 
creștere pentru învățământul superior. Există o varietate de proiecte transfrontaliere 
de educație terțiară, de la „programe de înfrățire” care leagă o instituție dintr-o țară 
cu o instituție parteneră în alta, până la înființarea de campusuri de filiale în străinătate 
susține că există, de asemenea, o tendință către internaționalizarea curriculumului, 
deși într-o măsură diferită în diferite discipline. Ideile din centrele academice majore 
tind să fie dominante în domenii precum studii de afaceri și management, tehnologia 
informației și biotehnologie. Dimpotrivă, istoria, studiile lingvistice și multe domenii în 
științele umaniste se bazează mai mult pe plan național. Se susține că utilizarea la nivel 
mondial a materialelor de instruire provenite din sisteme academice mari, în special 
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Franța, Regatul Unit și Statele Unite contribuie la internaționalizarea curriculumului. 
Manualele comune și materialele de curs sunt din ce în ce mai utilizate în sistemele de 
învățământ terțiar din întreaga lume. Această tendință este îmbunătățită de influența 
editorilor multinaționale, a internetului și a bazelor de date. 

Globalizarea, interpretată drept creșterea activității economice peste granițele 
politice naționale și regionale, își găsește expresia în mișcarea sporită a bunurilor și 
serviciilor corporale și intangibile, inclusiv drepturile de proprietate, prin comerț și 
investiții, și deseori ale oamenilor, prin migrație. Aceasta conduce la creșterea 
conectivității, integrării și interdependenței globale în domeniile economic, social, 
tehnologic, cultural și politic. Unii analiști subliniază convergența modelelor de 
producție și consum și o omogenizare rezultantă a culturii peste. O posibilă reflectare 
a acestui fenomen în învățământul terțiar este observația că direcția reformelor 
efectuate în ultimele decenii a fost similară la nivel mondial, indiferent de sistemele 
politico-economice, tradițiile învățământului superior, dezvoltarea tehnologică și 
punctele de vedere culturale . Se pare că există o tendință globală către o participare 
extinsă, concentrată pe învățarea pe tot parcursul vieții, încetinirea dependenței de 
finanțare publică și preferința tot mai mare pentru sistemele orientate către piață. O 
dezvoltare cu un impact potențial mare asupra sistemelor de învățământ terțiar este 
includerea comerțului cu servicii educaționale în noile negocieri privind serviciile din 
Acordul general privind comerțul cu servicii (GATS).  

 
b) In Romania 
 

În România, părăsirea timpurie a școlii predomină mai ales în rândul anumitor 
grupuri aflate în situație de risc, în special tineri din comunitățile rurale, tineri provenind 
din familii cu venituri modeste, romi și alte minorități și elevi care au repetat cel puțin 
un an sau care au abandona școala. Parasirea timpurie a scolii este o problemă 
pregnantă,mai ales în mediul rural. La nivelulînvățământului secundar, rata de abandon 
a fost de 1,5 ori mai mare în școlile din mediul rural,decât în cele din mediul urban. 
Elevii săraci rămân în urma celor mai înstăriți, iar accesul lor la învățământul secundar 
superior și post-secundar este limitat. Această discrepanță conține și un factor spațial 
important, din moment ce o mare parte dintre familiile sărace provin din două dintre 
cele mai sărace regiuni: nord-estul si sud-vestul României. Elevii de etnie romăse află 
în situație de risc din cauza condițiilor precare de trai și a sărăciei; situația este și mai 
gravă pentru fetele de etnie romă, în parte din cauza tradițiilor culturale. Cu toate 
acestea, lipsa unor statistici de încredere privind situația romilor în general este un 
obstacol important pentru estimarea corectă a magnitudinii acestei probleme. Elevii cu 
cerințe educaționale specialeși elevii din alte minorități sunt, și ei, în situație specială 
de risc de părăsire timpurie a școlii.Ratele de repetenție, unul dintre cei mai importanți 
predictori ai parasirea timpurie a scolii sunt mari în România, mai ales în rândul băieților 
și al elevilor din mediul rural din școlile din învățământul secundar inferior. 
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Elevii din România părăsesc timpuriu școala din diferite motive, inclusiv a unor 
factori de natură personală, familială, școlară și socială.Datele internaționale privind 
parasirea timpurie a scolii indică faptul că, în mod tipic, există mai mult de un factor 
care determinătinerii să părăsească timpuriu școala. În general, este rezultatul unui 
proces progresiv și cumulativ de scădere a implicării. Din punct de vedere al cererii, 
parasirea timpurie a scolii poate fi declanșată de:probleme personale, de sănătate sau 
emoționale etc. cu care se confruntă tinerii.Totodată, parasirea timpurie a scolii poate 
fi asociată cu mediile cu probleme socio-economice sau familiale ale elevilor.În cazul 
unora dintre tineri, costul de oportunitate de a rămâne în școală este prea mare și, în 
acest context, pornesc în căutarea unui loc de muncă sau a altor oportunități specifice 
în afara școlii. Factorii privind oferta explică, de asemenea,fenomenul parasirea 
timpurie a scolii. Accesul limitat la învățământul de calitate sau la forma de studiu 
preferată îi poate determina pe tineri să abandoneze. Problemele cu mediul școlar sau 
disciplinele de studiu, în special relația cu cadrele didactice și cu alți elevi sunt, de 
asemenea,importante.Actorii interesați la nivel central, regional și local conștientizează 
problematica parasirea timpurie a scolii, dar activitățile de guvernare și coordonare ale 
acesteia rămân o provocare.Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECȘ) este 
actorul cheie,atât în formularea, cât și în implementarea politicii, cu toate că 
numeroase instituții sunt implicate în implementarea intervențiilor privind parasirea 
timpurie a scolii, inclusiv alte ministere, inspectoratele școlare județene, școlile, ONG-
urile, autoritățile administrație publice localeși alte instituții. Răspunsurile acestor 
instituții rămân în mare parte necoordonate și interacționează prin rețele complexe, 
adhoc. 

Este necesară o colaborare disciplinată și controlată între actorii interesați 
guvernamentali și nonguvernamentali pentru implementarea acestei strategii. Cu toate 
că vor fi asigurate abordări de sus în jos și de jos în sus, o abordare de sus în jos a 
unei colaborări controlate este elementul necesar în faza inițială. Ministerul Educației 
și Cercetării Științifice va juca rolul de organism de coordonare prin intermediul unei 
unități specializate la nivelul său, responsabile cu asigurarea cooperării trans-sectoriale 
la nivel național. De asemenea, Ministerul Educației și Cercetării Științifice va facilita 
cooperarea între actorii interesați, va crește gradul de conștientizare, va promova 
oportunitățile de formare privind parasirea timpurie a scolii și va menține implicarea 
politică, pe termen lung, față de parasirea timpurie a scolii. Cu toate acestea, 
implementarea cu succes a strategiei se bazează pe considerarea Parasirea timpurie a 
scolii ca o problemă națională și nu ca pe o problemă educațională. Actorii interesați 
trebuie să privească rezultatele în termeni de cerințe ale clienților și ale cetățenilor, și 
nu ca obiective funcționale ale instituțiilor lor. Personalul de la nivel local, în special 
directorii de școală și inspectorii școlari, are un rol activ în implementarea strategiei la 
nivel local. 
 

 
4.3 Modele  de programe terțiare non-universitare 
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Modurile de livrare au devenit considerabil diversificate. Dezvoltarea unor 
modalități mai flexibile de furnizare, ar fi învățarea la distanță și e-learning, a 
îmbunătățit accesul la o gamă mai largă de populații studențești și a contribuit la o 
cerere tot mai diversă. Acestea sunt, de asemenea, considerate alternative mai 
rentabile la modurile tradiționale de învățământ terțiar, având în vedere constrângerile 
crescânde ale bugetelor publice și cererea crescândă de învățământ terțiar. Noile 
tehnologii au adus, de asemenea, schimbări în abordările de predare, în special la nivel 
subuniversitar, cu cursuri standardizate adesea livrate online, și utilizarea diferită a 
timpului de clasă cu mai multe seminarii mici și discuții interactive, și mai mult timpul 
petrecut cu studenții în proiectele lor individuale. Cererile studenților sunt, de 
asemenea, în schimbare. Cursanții caută tot mai multe cursuri care le permit să-și 
actualizeze cunoștințele pe parcursul vieții lor de lucru. În plus, pe măsură ce cursanții 
încearcă să dobândească cunoștințe sau abilități particulare pentru a satisface 
necesitățile pieței muncii, mai mult și mai mult preferă să aleagă și să aleagă cursurile 
celor mai potriviți furnizori, în loc să studieze un program tradițional clar definit la o 
instituție . Educatia tertiara non-universitara a început să își extindă ofertele de 
învățare pe tot parcursul vieții si se adaptează din ce în ce mai mult pentru a include: 
evaluarea învățării prealabile; o gamă mai largă de programe; învățarea cu fracțiune 
de normă; programe bazate pe module și sisteme de creditare; organizarea de studii 
orientate spre competențe, centrate pe studenți; și furnizarea de studii de nongrad și 
de educație continuă 
În majoritatea țărilor, masele studențești terțiare sunt din ce în ce mai heterogene în 
ceea ce privește contextul socio-economic, etnia și educația anterioară. Astăzi, 
educatia tertiara non-universitara include un număr tot mai mare de studenți 
netradiționali, cei care nu au intrat direct din gimnaziu, nu au fost din grupurile sociale 
dominante în ceea ce privește sexul, statutul socio-economic sau originea etnică. 
Această diversificare reflectă creșterea cererii sociale pentru învățământul terțiar și 
participarea mai amplă ulterioară. Cu toate acestea, expansiunea învățământului terțiar 
nu a dus la un acces mai larg pentru toate grupurile de studenți netradiționali. În timp 
ce în multe țări dezvoltate, femeile formează acum majoritatea studenților terțiari, alte 
grupuri, ar fi persoanele în vârstă fără calificări tradiționale de intrare pentru 
învățământul superior, persoanele din mediul clasei muncitoare, cei care trăiesc în zone 
îndepărtate sau rurale, minorităților etnice sau a grupurilor de imigranți rămân 
subreprezentate în învățământul terțiar. 

 

 
4.4 Impactul finanțării publice pentru învățământul terțiar 
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Alocarea finanțării publice pentru învățământul terțiar se caracterizează din ce 
în ce mai mult printr-o mai mare direcționare a resurselor, a finanțării bazate pe 
performanțe și a procedurilor concurențiale. În unele țări, instituțiile primesc acum o 
cotă considerabilă din fondurile publice prin programe de dezvoltare atașate unor 
obiective politice specifice, ar fi introducerea unor programe de învățământ inovatoare, 
îmbunătățirea gestionării practici, sau consolidarea colaborării cu comunitățile 
înconjurătoare. Finanțarea specifică bazată pe programe este organizată prin 
concursuri sau prin evaluarea individuală a propunerilor. Baza de alocare a finanțării 
de bază pentru instituții devine, de asemenea, mai orientată spre ieșire. În mai multe 
țări, formulele de alocare a fondurilor publice către instituții sunt acum legate de 
indicatori precum ratele de absolvire. Finanțarea cercetării este, de asemenea, alocată 
din ce în ce mai mult proiectelor specifice prin procese competitive, decât subvențiile 
de bloc. Există, de asemenea, o serie de țări, ar fi Noua Zeelandă și Regatul Unit, care 
leagă alocarea fondurilor de cercetare de evaluările calității cercetării. Acest lucru are 
loc în setările în care există fluxuri de resurse din ce în ce mai separate pentru cercetare 
și cheltuieli instituționale generale. 

În ultimele decenii au avut loc schimbări importante în conducerea 
invatamantului tertiar non-universitar, inclusiv apariția unor noi perspective asupra 
conducerii academice și a noilor modalități de organizare a structurii decizionale. Liderii 
universitari sunt din ce în ce mai văzuți ca manageri, coaliții-constructori sau 
antreprenori. Programele tertiare sunt din ce în ce responsabile pentru utilizarea lor de 
fonduri publice și sunt necesare pentru a demonstra valoare pentru bani. Acestea sunt 
sub presiune pentru a îmbunătăți calitatea predării și cercetării lor, în timp ce 
disponibilitatea resurselor este limitată prin creșterea constrângerilor de finanțare. 
Evoluțiile din domeniul guvernanței instituționale includ înființarea de organisme de 
conducere compuse din părți interesate interne și externe și care operează la un nivel 
mai strategic; autorizația pentru ca educatia tertiara non-universitara să fie stabilită 
sub forma de persoane juridice (fundații, societăți nonprofit); și lărgirea autonomiei 
instituționale care permite inovațiile în domenii precum contractarea serviciilor, a 
relațiilor de muncă și a auditului public. 

 
 
 
 

 
4.5 Internaționalizarea programelor terțiare non-universitare 
 

Educația terțiară devine din ce în ce mai internaționalizată și implică din ce în 
ce mai multe rețele intensive între instituții, cercetători, studenți și alți actori, ar fi 
industria. Cercetarea colaborativă internațională a fost consolidată prin crearea de 
rețele dense între instituții și finanțarea transfrontalieră a activităților de cercetare. 
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Mobilitatea internațională a studenților și a cadrelor universitare s-a petrecut foarte 
mult timp, însă în ultimele decenii, această mobilitate s-a extins și au apărut numeroși 
furnizori de învățământ transfrontalier. În special, ultimul deceniu a asistat la o creștere 
explozivă a comerțului internațional cu Servicii educaționale, în special la nivel terțiar 
și în domenii specializate de formare. Sistemele naționale de învățământ terțiar nu sunt 
întotdeauna în măsură să îndeplinească cererea crescândă și diversificatoare a 
studenților. Acest lucru creează oportunități pentru furnizorii de educație străină și 
conduce la apariția unei piețe globale pentru învățământul terțiar. Această tendință 
este uneori descrisă ca educație trans-națională, educație fără frontiere, sau (în cazul 
livrării online) ca e-learning la nivel mondial și este legată de un interes comercial în 
creștere în învățământul superior. Există o varietate de societăți de învățământ terțiar 
transfrontaliere, variind de la "programe de înfrățire" care leagă o instituție într-o țară 
cu o instituție parteneră în alta, la înființarea de campusuri de ramură în străinătate. 
Există, de asemenea, o tendință în direcția internaționalizării curriculum-ului, deși într-
o măsură diferită în diferite discipline. Ideile din centrele academice majore tind să fie 
dominante în domenii precum studii de afaceri și management, tehnologia informației 
și biotehnologie. Dimpotrivă, istoria, studiile lingvistice și multe domenii ale 
umanităților sunt bazate mai mult pe nivel național. Se argumentează că utilizarea la 
nivel mondial a materialelor de instruire provenite din sisteme academice mari, în 
special Franța, Regatul Unit și Statele Unite contribuie la internaționalizarea curriculum-
ului. Manualele comune și materialele de curs sunt utilizate din ce în ce mai mult în 
sistemele de învățământ terțiar din întreaga lume. Această tendință este îmbunătățită 
de influența editorilor multinaționale, a internetului și a bazelor de date. 

Globalizarea, interpretată ca o creștere a activității economice la nivelul 
granițelor politice naționale și regionale, găsește expresia în creșterea circulației 
bunurilor și serviciilor tangibile și necorporale, inclusiv drepturile de proprietate, prin 
comerț și investiții; și de multe ori de oameni, prin intermediul migrației. Aceasta duce 
la creșterea conectivității globale, a integrării și a interdependenței în domeniile 
economic, social, tehnologic, cultural și politic. Unii analiști accentuau convergența 
modelelor de producție și consum și o omogenizare a culturii la nivelul granițelor. O 
posibilă reflectare a acestui fenomen în învățământul terțiar este observația că direcția 
reformelor desfășurate în ultimele decenii a fost similară la nivel mondial, indiferent de 
sistemele politice-economice, de tradițiile de învățământ superior, dezvoltarea 
tehnologică și opiniile culturale. Se pare că există o tendință globală către o participare 
extinsă, concentrarea pe învățarea pe tot parcursul vieții, scăderea încrederii în 
finanțarea publică și preferința crescândă pentru sistemele orientate spre piață. O 
dezvoltare cu un impact potențial semnificativ asupra sistemelor de învățământ terțiar 
este includerea comerțului cu Servicii educaționale în noile negocieri de servicii ale 
Acordului general privind comerțul cu servicii (GATS).  

De asemenea, trebuie făcut mai mult pentru a facilita colaborarea facultăților, 
schimburile și cercetarea peste granițe în Europa. Deși colaborarea poate fi puternică 
între universitățile dintr-o anumită țară, există un decalaj mare în activitățile 
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transfrontaliere între țările europene. În prezent, rețelele și relațiile de lucru între 
antreprenorii care predau facultăți din întreaga Europa sunt limitate și nu există prea 
multe schimburi de bune practici. 

O mobilitate mai mare și un schimb de experiență este necesar în Europa, nu 
numai între universități, ci și între mediul academic și lumea afacerilor. Schimburile 
universitare pot fi atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Schimburile scurte sunt 
mai ușor de implementat și oferă expunere și experiență internațională mult necesare 
pentru profesorii implicați, ceea ce duce adesea la angajarea pe termen lung în 
străinătate. Schimburile pe termen lung permit educatorilor să petreacă o perioadă 
semnificativă de timp la alte instituții și / sau în sectorul privat pentru a se angaja, 
învăța și dezvolta cu adevărat, dar acestea sunt mai scumpe și mai dificil de 
implementat. Europa are nevoie de mai multe modele de învățare antreprenorială și o 
partajare mai mare a cunoștințelor și a bunelor practici între sectoare și granițele 
naționale. La nivel de licență, majoritatea cursurilor de antreprenoriat se desfășoară în 
limba locală. La nivel postuniversitar (MBA / masterat), majoritatea acestor cursuri se 
desfășoară atât în limba locală, cât și în engleză. La nivel de învățământ executiv și 
doctorat, predomină engleza. Cu siguranță, există diferențe uriașe în structurile 
universitare din întreaga țară din Europa, ceea ce îngreunează atât schimbul de bune 
practici, cât și colaborarea transfrontalieră. Aceste dificultăți sunt aprofundate de 
diferențele lingvistice și culturale. Creșterea rețelelor și a relațiilor de muncă între 
profesori poate fi de ajutor. Ceea ce ar putea începe ca o întâlnire informală sau un 
curs comun s-ar putea transforma ulterior într-un proiect de cercetare sau în alte 
colaborări academice și didactice. 

Inovația și cercetarea-dezvoltarea stimulează creșterea economică, 
competitivitatea și ocuparea forței de muncă, în special în domeniile economiei de 
înaltă tehnologie, de înaltă calificare și de înaltă valoare. Europa are un atu extraordinar 
în forța universităților sale tehnice și științifice. Universitățile europene oferă unele 
dintre cele mai bune pregătiri în domeniul ingineriei, tehnologiei și științei din lume; cu 
toate acestea, comercializarea cercetării și dezvoltării este încă la început în Europa. 
Pentru a favoriza transferul de tehnologie, universitățile științifice și tehnice ar trebui 
să includă module privind antreprenoriatul; acestea ar spori gradul de conștientizare 
în cadrul comunității de cercetare cu privire la oportunitățile și modalitățile existente 
pentru comercializarea cercetării și dezvoltării. Trebuie, de asemenea, încurajate 
legăturile cu studenții școlii de afaceri și facultățile, precum și cu comunitatea de 
afaceri. Firmele de capital de risc pot și încep să joace un rol mai important în 
colaborarea cu universitățile tehnice pentru structurarea și finanțarea spin-out-urilor. 
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Cap. 5 Metode de cunoaștere si evaluare a nevoilor 
elevilor privind viitorul lor profesional   
 

5.1 Realizarea de cercetări cantitative  privind nevoile elevilor  
      de consiliere privind alegerea viitoarei cariere profesionale   
 

Metodologia si realizarea cercetării cantitative privind  nevoile  
elevilor de  Consiliere privind viitorul lor Profesional: Sondaj de 
opinie elevi 

 

 
Metodologiei de cercetare calitativă şi cantitativă 

 
Metodologia  de cercetare   cuprinde  în principal: 

 instrument de cercetare folosit - chestionarul 
 graficul de implementare; 
 structura chestionarelor utilizate în cercetarea calitativă (sondajul de opinie); 

 ghiduri de interviu; 
  schema de eşantionare în care se vor respecta următoarele cerinţe 

metodologice:  
-cercetarea se va desfăşura atât cu elevi din  mediul urban cât şi în mediul 
rural, asigurându-se o pondere echilibrată între populaţia de studiu;  
-elevul, beneficiar al programului, constituie unitatea finală de analiză; 

 structura Raportului Final de cercetare şi a Sintezei. 
Metodologia va cuprinde, în principal, elementele menţionate anterior, 

precum şi alte elemente considerate de ofertant esenţiale – dacă este cazul pentru 
realizarea cercetării. 
 

 
Realizarea cercetării cantitative printr-un sondaj de opinie în 

rândul beneficiarilor programului - elevi 
Alegerea respondenţilor se va face astfel încât eşantionul rezultat să fie 

reprezentativ la nivel local. Aceste chestionare vor fi elaborate astfel încât să ofere 
beneficiarului, în urma analizei rezultatelor sondajului de opinie, informaţii relevante 
cu privire la măsurarea eficienţei sondajului, identificarea modului în care acesta a 
contribuit la formarea unor deprinderi  şi/sau la dezvoltarea unora existente la elevi. 

 
Tehnica de eşantionarea utilizată este cea prin convenienţă sau 

bazată pe accesibilitate (cercetătorul alege acei membrii ai populaţiei apţi şi 
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disponibili de la care se pot obţine cel mai uşor informaţiile), ţinând cont ca din eşantion 
să facă parte persoane din categoriile de interes pe următoarele criterii: elevi  în an 
terminal. 

 După cantitatea informaţiilor obținute, este un chestionar de tip 
special, cu o singură temă, respectiv analiza nevoilor de consiliere pe toata durata 
vietii. 

 
 După forma întrebărilor, a stimulilor, chestionarul este cu întrebări 

închise (precodificate), care nu permit decât alegerea răspunsurilor dinainte fixate în 
chestionar.  

 

 
 

5.2 Caracteristici ale cercetării cantitative adresate elevilor   
 

 

- întrebările trebuie formulare accesibilă,  într-o ordine coerentă;  

- limbajul de specialitate este poate puţin prea complicat pentru nivelul de 

înţelegere al anumitor întrebărilor  

- se consideră că dimensiunea chestionarului nu solicită neapărat o 

disponibilitate crescută din partea respondenţilor în parcurgerea tuturor întrebărilor;  

Durata aplicării chestionarelor: în urma derulării anchetei pilot, a fost 
calculat timpul mediu necesar aplicării chestionarului adresat elevilor – 20 de minute.  

 

 
 

5.3 Informarea elevilor:  întâlniri directe si on line 
 

a) Prin intalniri directe 
Întâlnirile sunt necesare pentru a coordona eforturile individuale, a colabora 

la proiecte comune, a obține sprijin pentru idei, a vinde idei, a rezolva problemele în 
mod colectiv și a lua decizii bazate pe consens in ceea ce priveste constientizarea nevoii 
de formare. În esență, întâlnirile sunt o adunare a două sau mai multe persoane pentru 
a realiza colectiv ceea ce o persoană nu poate. Cu toate acestea, nu toate întâlnirile 
sunt cu adevărat necesare. 

Responsabilitatea pentru succesul și eficiența reuniunii revine în cele din urmă 
tuturor celor din grup. O agendă bine planificată, reguli fundamentate publicate și 
utilizarea unei coșuri sunt cele mai importante trei chei pentru desfășurarea de întâlniri 
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eficiente. Întâlnirile pot fi distractive și productive. Este ușor să fii prins de presiunea 
întâlnirii și să pierzi din vedere perspectivele. Stresul diminuează creativitatea și 
spontaneitatea și, în general, scade calitatea rezultatelor obținute de grup. Așa că 
relaxați-vă și amintiți-vă că cele mai bune rezultate provin din grupuri care sunt 
capabile să râdă împreună, să discute greșelile lor și să se mândrească cu eforturile 
lor. 

Rata netă de intrare a unei vârste specifice se obține împărțind numărul de 
participanți de primă dată de această vârstă la un anumit tip de învățământ terțiar de 
către populația totală din grupa de vârstă corespunzătoare. Rata totală netă de intrare 
pentru fiecare nivel terțiar se calculează prin însumarea ratelor pentru fiecare an de 
vârstă la acest nivel. Rata netă de intrare reprezintă proporția de persoane dintr-o 
cohorta sintetică de vârstă care intră într-un anumit nivel al învățământului terțiar la 
un moment dat în viața lor. În cazul în care nu sunt disponibile date privind noii 
operatori în funcție de vârstă, se calculează ratele brute de intrare. Ratele brute de 
intrare sunt raportul tuturor intrărilor, indiferent de vârsta lor, la dimensiunea 
populației la vârsta tipică de intrare. Ratele brute de intrare sunt mai ușor influențate 
de diferențele de mărime a populației până la vârsta de un an. Neconcordanțele dintre 
acoperirea datelor populației și datele studenților înseamnă că ratele de participare 
pentru acele țări care sunt exportatori nete de studenți pot fi subestimate, iar cele care 
sunt importatori nete pot fi supraestimate. 

În plus, dezvoltarea economică tinde să aibă un efect pozitiv asupra 
înscrisurilor, dar efectul nu este semnificativ în prima parte a secolului sau în modele 
cu măsuri îmbunătățite care controlează înscrierile secundare. Dimpotrivă, înscrierea a 
crescut într-un ritm mai lent în țările etnice și lingvistice diverse, sugerând că 
concurența dintre diferitele grupuri de statut duce la subreprezentarea anumitor 
grupuri. Expansiunea a fost mai lentă în țările cu sisteme educaționale centralizate, 
unde guvernele au avut o capacitate mai mare de a limita creșterea economică. 
Incepand din anii 1960, rata de crestere a rolelor a devenit considerabil mai mare in 
toate tipurile de tari distinse in analiza. 
 

 

b) Prin informare on line 
 

- Soluții de marketing digital 
 

Avantajele si necesitatea promovării on-line 
 

Am observat cu toții dinamica recentă a mediului online si rolul din ce in ce mai 
important pe care acesta îl joacă în viețile noastre. Domenii care acum mai puțin de o 
decadă erau încă ferm ancorate în abordările tradiționale au devenit acum motorul 
evoluției unui univers electronic virtual care încet dar sigur transformă paradigma 
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accesului la informație și a modului în care aceasta este valorificată. 
 
             Marketing-ul este un astfel de domeniu. Oricare ar fi profilul de activitate al 
companiei tale, este deja greu de conceput ca o prezență online solidă să nu contribuie 
pozitiv la creșterea afacerii. Mai mult, fie că este vorba de comunicare, fie că este vorba 
de marketing, canalele de promovare online pot face în acest moment diferența între 
reușită și eșec pentru companiile aflate la început de drum. 
 
            De ce este important să utilizezi instrumente de promovare online? Îți putem 
oferi cinci motive: 

 COMODITATE 
Este mult mai ușor să urmărești o campanie de marketing când toate 
instrumentele pentru managementul ei sunt disponibile într-o formă integrată, 
iar informația este actualizată în timp real. Totul poate să funcționeze fără 
întrerupere, ceea ce înseamnă profituri mai mari pentru tine; 
 

 INFLUENȚĂ 
Ofertele pentru produsele sau serviciile promovate de tine pot să ajungă la un 
număr mult mai mare de clienți când folosești canale online, și asta fără a fi 
necesară realizarea unor investiții majore, proporționale cu volumul potențialilor 
beneficiari. Totul se rezumă la calitatea serviciilor de promovare și experiența 
celui care gestionează campaniile online de marketing; 
 

 COST 
Deși costurile pentru promovare online pot părea mari la prima vedere, acestea 
sunt incomparabil mai mici decât cele pentru marketing prin canale 
tradiționale, în condițiile în care rezultatele campaniilor online pot fi de multe 
ori net superioare celor tradiționale. Prin utilizarea mecanismelor online se 
elimină intermediarii inutili, iar clienții pot fi abordați mai repede și mai direct; 
 
 PERSONALIZARE 
O caracteristică unică a produselor de promovare online este posibilitatea 
personalizării ofertelor astfel încât răspunsul din partea celor interesați să fie 
maximizat. Mai mult, este posibil și ca aceste oferte să fie direcționate în așa 
fel încât să ajungă la consumatori exact când aceștia sunt interesați de ele; 
 

 RELAȚII 
Mediul online oferă oportunitatea dezvoltării unor relații personale și directe 
cu aceștia, ceea ce are potențialul de a transforma un client într-un suporter 
și un promotor sincer al serviciilor sau produselor tale. 
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Contrar percepției populare, promovarea online nu este și nu trebuie să fie 

apanajul afacerilor consacrate. Prin eforturile și dedicarea unor oameni cu experiență, 

pasionați de ceea ce fac, este acum posibil ca oricine să beneficieze de servicii 

profesionale de promovare online la o fracțiune din prețurile practicate de majoritatea 

companiilor din domeniu. Cum reușim acest lucru? Oferind pachete integrate, 

dezvoltate pe baza nevoilor reale de marketing ale companiilor din România. Am 

identificat principalele direcții ale unor strategii de promovare online plecând de la 

scenarii tipice de dezvoltare ale companiilor și am grupat serviciile în așa fel încât 

acestea să producă rezultate maxime, cu costuri minime. 

 

                Pe rețeaua Google 

 
Principalele Motive Pentru A Te Promova Pe Google: 
 

1. Google este site-ul cel mai vizitat site din lume. Google este cel mai popular 
site din întreaga lume si bineînțeles, cel mai folosit motor de căutare, cu peste 3.5 
miliarde de căutări zilnice. 
 

2. Celelalte servicii Google sunt lideri în nișa acestora. YouTube este al doilea 
cel mai vizitat site din lume și #1 în zona de video-sharing / conținut video. Google 
Maps este cel mai folosit serviciu pentru navigație și lista poate continua. 
 

3. Google Ads este cel mai eficient canal de promovare online. Anunțurile 
Google apar exact în momentul în care o persoană caută ce să facă, ce să cumpere 
sau unde să meargă. Nevoile sunt prezentate în mod activ, iar anunțurile vin să 
satisfacă aceste nevoi. 
 

4. Google Ads este un canal de promovare flexibil. Indiferent că vorbim de 
bugete de la câteva sute de lei, până la sute de mii de euro, Google Ads poate fi 
adaptat pentru orice nevoie, cu strategiile corespunzătoare. 
 

5. Google Ads este un canal 100% măsurabil. De la câte afișări au avut 
anunțurile tale, până la câte vânzări s-au generat – Google Ads este un canal de 
promovare cuantificabil, iar rezultatele se pot analiza ușor, direct din platformă. 
 

6. Google Ads este un canal de promovare rapid. Cu o strategie bine pusă la 
punct, rezultatele din Google Ads pot apărea aproape instant. 
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7. Google Ads evoluează marketing-ul digital. Google investește constant în 
machine learning şi automatizare, iar tehnicile de promovare pe Google Ads devin 
din ce în ce mai profitabile și ușor de urmărit. 
 

8. Google Ads prezintă cea mai puternică soluție de Remarketing. Folosind 
datele din Google Analytics îți poți segmenta vizitatorii până la cel mai mic detaliu, 
afișându-le mesajele potrivite fix în momentul în care aceștia aveau nevoie. 
 

9. Google trebuie să existe în mixul de marketing al fiecărui business 
online. Google reprezintă punct de interacțiune pentru vânzări sau clienți noi. Fie 
că vorbim de Google Ads, trafic Organic, vizualizare video YouTube, căutare locație 
pe Google Maps – Google este prezent în căutarile noastre de zi cu zi. 
 

10. Cel mai probabil, concurenții tăi se promovează deja pe Google. De la un 
an la altul din ce în ce mai multe afaceri se promovează pe Google, iar cele cu 
istoric investesc din ce în ce mai mult buget. 

 
 
 
 

- Pe rețeaua Facebook 

Facebook – Cea mai mare rețea de socializare 

Cu ajutorul anunțurilor promovate în Facebook se pot accesa direct 
persoane reale, interesate de serviciile  tale, segmentându-i după: sex, vârstă, 
locație, hobby-uri sau interese. 

Facebook este cea mai mare rețea socială din lume – Are aproape 2 
miliarde de persoane înregistrate la nivel global și aproximativ 10 milioane de 
utilizatori doar în România. 

Toate aceste elemente fac un anunț să fie promovat doar oamenilor care 
sunt direct interesați, excluzându-i pe cei care nu îți pot aduce beneficii. 

 

5.4 Planificarea activităților și realizarea de chestionare  
pentru sondajul de opinie în rândul elevilor  
 
 

 OBIECTIV, SCOP ŞI REZULTATELE  AŞTEPTATE  
 

5.4.1 Obiectivul general  
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Obiectivul general constă în realizarea unui studiu de evaluare a modului în 
care este necesara realizarea unui sondaj în rândul elevilor privind necesitatea unor 
cursuri complementare cu profil antreprenorial. 

 
   Obiective  specifice 
 
a) măsurarea gradului de conştientizare a beneficiilor unor astfel de cursuri; 
b) identificarea nevoii reale pentru astfel de cursuri; 
c) măsurarea gradului de atractivitate a unor astfel de cursuri la elevi. 
d)  identificarea motivelor pentru care pot fi făcute astfel de cursuri. 

 
Rezultate așteptate: 

 
Realizarea unei cercetări calitative privind gradul de implementare a unor 

astfel de cursuri sub toate aspectele sale; 

 realizarea unui sondaj de opinie în rândul  elevilor care are ca scop 
evaluarea cursurilor şi a eficienţei acestora, 

 raport de cercetare privind evaluarea programului de încurajare a 
participării la astfel de cursuri în şcoli. 

 
 

5.4.2    Activităţi de efectuat 
 
- Aspecte generale 

 
- Scurtă descriere a serviciilor 

Avem ca principală responsabilitate realizarea unui studiu la nivel 
local/regional, care să evalueze programul de încurajare a participării elevilor la  
cursuri de antreprenoriat. 
 

-  Aria geografica acoperita 

Aria geografică acoperita este locala, atât în mediul urban cât şi în mediul rural. 

-  Grupul ţintă 

 Elevi de liceu 
 

 
Activităţi specifice 
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Principalele sarcini  se referă la: 
  
Activitatea 1 – Realizarea metodologiei de cercetare calitativă şi 

cantitativă 
 

Activitatea 2 – Cercetarea de birou (Desk Research) 
Se va realiza o cercetare de birou a principalelor documente, rapoarte din 

cercetări anterioare, literatura de specialitate, acte normative, regulamente europene 
existente in domeniul specific programului Această activitate va sprijini cercetarea, 
rezultatele cercetării regăsindu-se în conţinutul Raportului Final privind evaluarea 
cursurilor de antreprenoriat in randul elevilor. 

Pe baza acestei analize, se va elabora un inventar al principalelor 
documente identificate relevante domeniului ce vor fi studiate, inventar 
care va fi depus la oferta tehnică. 

 
 

Activitatea 3 – Realizarea cercetării calitative  
Această activitate constă în culegerea datelor prin aplicarea 

chestionarelor, elaborate în cadrul activităţii 1, organizarea de focus-
grupuri, precum şi a unor interviuri în profunzime.  

Astfel, se vor desfăşura: 

  focus grupuri la nivel şi  focus grup regional cu un număr de 
aproximativ 10 persoane / focus grup ce va reuni elevi care au participat la 
program;. Se va aplica un instrument – grila axelor tematice (analiză calitativă) 
specifice programului evaluat şi se vor identifica temele recurente  

  interviuri în profunzime la nivelul fiecărui judeţ l cu reprezentanţi 
ai autorităţii locale implicate în gestionarea programului; 
 

Selecţia persoanelor ce vor lua parte la aceste acţiuni se va face astfel încât să 
se obţină informaţii relevante cu privire la evaluarea cursurilor.  

Pentru această activitate, se vor aplica instrumentele de cercetare clar definite 
în cadrul activităţii 1 - Realizarea metodologiei de cercetare calitativă şi cantitativă.  
 

De asemenea, se va avea în vedere ca prin intermediul instrumentelor de 
cercetare utilizate să se obţină informatii asupra perceptiei respondentilor cu 
privire la eficacitatea, eficienţa, coerenţa şi relevanţa punerii în aplicare a 
cursurilor în şcoli, precum si propuneri pentru imbunătăţirea acestuia.  

 
 

Activitatea 4 – Realizarea cercetării cantitative printr-un 
sondaj de opinie în rândul beneficiarilor programului - elevi 
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Aceasta activitate se bazează pe aplicarea unui chestionar de opinie, elaborat 
în cadrul activităţii 1. 

Alegerea respondenţilor se va face astfel încât eşantionul rezultat să fie 
reprezentativ la nivel naţional. Aceste chestionare vor fi elaborate astfel încât să ofere 
beneficiarului, în urma analizei rezultatelor sondajului de opinie, informaţii relevante 
cu privire la măsurarea eficienţei programului, identificarea modului în care acesta a 
contribuit la formarea unor deprinderi  şi/sau la dezvoltarea unora existente la elevi. 

 
 

 
 

Cap. 6 Relația Universități - mediul economic și social 

privind dezvoltarea de cunoștințe și abilități 

antreprenoriale 

 

6.1 Relația Universități - mediul economic si social 

 
Ca şi tematica de analiză, relaţia dintre universităţi şi mediul economic 

reprezintă un domeniu complex, cu interacţiuni multiple, aflat în prezent în faţa unor 
provocări deosebite atât la nivel global, cât şi naţional. În cadrul unei societăţi şi 
economii globalizate, în care cunoaşterea a devenit în principalul factor de creştere 
economică, ambii actori ai acestui parteneriat sunt nevoiţi să îşi redefinească poziţia în 
raport cu demersul academic.  

O posibilă viziune asupra misiunii universităţii sub incidenţa căreia a 
fost plasat prezenta analiză este:  

Universitatea ca actor principal al societăţii bazate pe cunoaştere are 
menirea de a contribui la bunăstarea individului şi a mediului socio-
economic generând şi transferându-le cunoaştere prin educaţie, cercetare 
şi inovare.  

 
În contextul misiunii afirmate, rolurile universităţii în raport cu mediul economic 

se redefinesc:  
Rolul de formatoare de resurse umane competente: prin procesul de 

învăţământ, atât cel iniţial cât şi cel continuu universitatea urmăreşte să dezvolte la 

absolvenţi competenţele care le creează un avantaj competitiv pe piaţa muncii fiind 

percepute ca valoare adăugată de către angajatori şi îi fac capabili să contribuie la 

bunăstarea societăţii.  
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Rolul de generatoare a noului în cunoaştere: prin cercetare-dezvoltare-
inovare, universitatea urmăreşte rezultate convertibile de către mediul economic în 
produse şi servicii cu înaltă valoare adăugată.  

Rolul de cetăţean instituţional (“universitate a cetăţii”): universitatea 
contribuie activ la dezvoltarea comunităţii prin:  

- intervenţia culturală - educaţia în spiritul paradigmei sociale a viitorului;  
- intervenţia instituţională - implicarea universităţii ca actor instituţional activ 

în demersurile de construcţie şi dezvoltare a societăţii;  
- intervenţia individuală - implicarea directă a membrilor comunităţii academice 

în viaţa societăţii (consultanţă, reprezentare în organisme consultative sau decizionale 
etc.).  
 

Realizarea misiunii şi rolurilor menţionate pentru instituţia universitară este 
condiţionată de o schimbare majoră în paradigma demersului academic: de la demersul 
independent al universităţii humboldiene la un demers cooperativ caracterizat de 
implicare şi eforturi instituţionalizate din partea tuturor părţilor interesate. Pe lângă 
universitate şi organizaţiile mediului socio-economic sunt de luat în discuţie în 
acest sens şi: statul impreună cu instituţiile sale şi studenţii respectiv 
absolvenţii ca grupuri având obiective/interese/activităţi, cultură/limbaj, 
nevoi/cerinţe precum şi capabilitate/ disponibilitate instituţională şi individuală 
specifice. Considerând sferele virtuale aferente caracteristicilor menţionate ale părţilor 
interesate, o rezolvare eficace a demersului academic are loc doar locurile comune ale 
acestor sfere , unde există atât o comunicare reală între ele cât şi disponibilitatea unui 
efort comun.  

 
Există trei niveluri în colaborarea universitate-mediul economic care 

trebuie avute în vedere în cadrul analizei:  
- nivelul micro, al actorilor (cercetători şi antreprenori interesaţi de rezultatele 

cercetării acestora),  

- nivelul mediu, al instituţiilor (universităţi, companii de mediere business-

cercetare academică, coordonatori de inovare) şi  

- nivelul macro, al politicilor şi legislaţiei aferente.  

 

6.2 Necesitatea transferului de inovare către mediul economic 

      prin absolvenții învățământului superior 
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În prezent, orientările în gândire şi în acţiuni concrete pentru 
redefinirea/reingineria infrastructurilor de inovare sunt următoarele:  

- accent pe dezvoltarea sistemelor eficace de inovare (reţele dinamice de firme, 
centre de cercetare, universităţi, consultanţi, instituţii publice etc. pentru crearea de 
cunoaştere locală, precum şi pentru asimilarea şi adaptarea de cunoaştere globală la 

nevoi locale);  

- accent pe dezvoltarea resursei umane în ştiinţă şi tehnologie, precum şi pe 
dezvoltarea gândirii creative şi a antreprenoriatului în dezvoltare tehnologică (se 
acceptă tot mai mult ideea că antreprenoriatul şi instruirea în management, business 
etc. deşi este absolut necesară, favorizează mai degrabă circulaţia bunăstării decât 

crearea acesteia);  

- accent pe evaluarea mai aprofundată a riscului şi pe asumarea sporită a 
riscului în cadrul parteneriatelor în cercetare-inovare dintre universităţi şi mediul 
economic;  

- dezvoltarea tehnologică în domenii multidisciplinare şi multisectoriale;  

- accent pe aducerea la noi nivele de eficacitate a unor principii precum: 
colaborare, cooperare, schimb reciproc avantajos;  

- promovarea conceptului „proiecte de cercetare-inovare generatoare de locuri 

de muncă” (notă: cu orizont de timp de 5-7 ani);  

- dezvoltarea şi consolidarea “hub-urilor” de inovare astfel încât o inovaţie să 
conducă rapid la altă inovaţie (alte inovaţii), astfel încât să fie atinsă masa critică de 
nuclee inovative pentru agregare, consolidare şi diminuarea “dizolvării” iniţiativelor 
generatoare de valoare adăugată ridicată şi să fie asigurate condiţiile prielnice pentru 
suportul firmelor inovante în fazele critice de dezvoltare (minimum 5 ani de la lansarea 

pe piaţă a ideilor de produse, servicii şi tehnologii inovative);  

- dezvoltarea structurilor dinamice de susţinere a iniţiativelor de afaceri 
inovative  

6.3 Forme și structuri de colaborare Universități - mediul economic 

și social 

 
Considerăm că, la nivelul ţării noastre, temele mai sus menţionate nu au atins 

încă nivele de maturitate adecvate pentru concretizarea efectivă în programe şi 
proiecte specifice. Din această perspectivă, se propune lansarea unor acţiuni de 
conştientizare la scară cât mai largă a necesităţii unor forme noi de cooperare 
între universităţi, guvern şi mediul economic, care să fie mai adecvate timpului pe care 
îl trăim.  
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Printre conceptele fundamentale care ar trebuie promovate şi instituţionalizate 
în România menţionăm următoarele:  

- clusterul de inovare ca soluţie pentru cooperarea public-privată 

dintre universităţi şi mediul economic;  

- proiectele de cercetare-inovare ca sursă de locuri de muncă pentru 
schimbarea percepţiei opiniei publice asupra importanţei în rândul societăţii a 

cercetătorilor şi cercetării ştiinţifice universitare;  

- dezvoltarea aptitudinilor doctoranzilor în vederea colaborării 
universitate-mediul economic; în unele ţări europene, în cadrul programelor de 
pregătire prin doctorat, pe lângă aptitudinile de cercetare ştiinţifică, doctoranzilor şi 
chiar masteranzilor li se dezvoltă abilităţi şi în domeniile managementului drepturilor 
de proprietate intelectuală, comunicării, lucrului în echipă, antreprenoriatului etc.  

 

Analizele de dată mai recentă scot în evidenţă faptul că, în procesul de 
transfer tehnologic, universitatea trebuie să devină un element activ pe fluxul de 
transfer al tehnologiei atât în etapele iniţiale (ex. cercetare de piaţă, analiza diagnostic) 
cât şi pe parcurs (ex. identificarea oportunităţilor de produs, identificarea şi evaluarea 
furnizorilor şi tehnologiilor suport), până în momentul adaptării din punct de vedere 
comercial al tehnologiei. Din această perspectivă se accentuează o tendinţă importantă 
în relaţia universitate-mediu economic: trecerea de la cooperarea de frontieră la 
cooperarea extinsă, de profunzime.  

Parteneriatul public-privat (PPP) pentru inovare, în contextul studierii relaţiei 
dintre universitate şi mediul economic, pare a avea o importanţă deosebită având în 
vedere că misiunea universităţilor este de a contribui la dezvoltarea sustenabilă a 
societăţii şi economiei româneşti. Dacă luăm în considerare necesitatea 
consolidării democraţiei precum şi a creşterii competitivităţii economiei (suntem încă o 
societate şi o economie cu o mică experienţă care are de recuperat decalaje importante 
faţă de ale altor state cu experienţă mai mare în condiţiile economiei de piaţă) atunci 
realizăm că inovarea este, pe de o parte, o valoare de bază care ar trebui să 
caracterizeze cetăţenii unei Românii aflată în plină cursă de urmărire a plutonului 
economiilor medii dezvoltate mondiale şi, pe de altă parte, este un proces necesar, 
care necesită facilitare, condiţii bune de organizare, lidership, competenţe, etc (şi unde 
altundeva ar putea fi întrunite aceste condiţii mai bine decât în spaţiul cel mai deschis 
cunoaşterii şi noului decât universitatea?).  

În fapt, ceea ce trebuie lămurit este măsura în care universităţile pot sau 
trebuie să-şi asume vreun rol şi cum anume trebuie să-l exercite, având în vedere 
instrumentele existente sau potenţiale pentru a promova inovarea ca valoare, 
atitudine, proces şi rezultat în cadrul celor două activităţi principale pe care le 
desfăşoară, respectiv educaţie şi cercetare. În universităţile de stat, în general, există 
dovezi pentru o preocupare asupra conceptului inovării, în timp ce în rândul 
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universităţilor private (care, de fapt, în momentul înfiinţării lor au fost ele însele un soi 
de parteneriat public-privat - folosind resurse publice pentru a se dezvolta), 
antreprenoriale prin definiţie, nu se poate constata, paradoxal, nicio preocupare.  

Implementarea parteneriatelor public-private în domeniul inovării ar 
duce un număr considerabil de avantaje pentru stimularea transferului rezultatelor 
cercetării în mediul economic, cum ar fi:  

- orientarea activităţilor de CDI către cerinţele reale ale mediului economic;  

- diversificarea surselor de finanţare a activităţilor de CDI prin co-finanţare a 
proiectelor de cercetare de către partenerii privaţi;  

- eficienţă managerială crescută şi orientarea spre rezultate concrete şi la timp 
a proiectelor dezvoltate în comun;  

- know-how privind transformarea rezultatelor cercetării în succese de piaţă, 
respectiv suportarea costurilor aferente acestui demers.  
 

În colaborarea universitatea (mediu al cunoaşterii) - business (mediu 
economic), protecția proprietății intelectuale se impune ca o modalitate de prezervare 
a valorilor creative, ca o metodă de încurajare şi motivare a creatorilor de valori. 
Transformările drepturilor de autor în ultimii ani au fost, poate, cele mai profunde din 
câte au cunoscut celelalte drepturi intelectuale. Specialiştii în materie consideră că nu 
este vorba neapărat despre evoluţia sa spre un drept european cât despre evoluţia, în 
mare măsură previzibilă a noilor tehnici de comunicare şi difuzare.  
 
 

6.3.1 Parteneriate cu firme private 

 

Legat de transferul de cunoaştere şi a celui tehnologic, apare necesitatea de a 
sprijini crearea unor poli de cercetare şi de învăţământ, care să grupeze universităţi, 
instituţii de cercetare şi întreprinderi. 

Universitatea, ca soluţie va crea  poli de cercetare şi de învăţământ, care să 
grupeze universităţi, instituţii de cercetare şi întreprinderi dintr-o arie geografică dată. 
 

Parteneriatele universităţilor (cu anumite firme private, instituţii publice, 
institute de cercetare, alte universităţi etc.) oferă posibilitatea unor colaborări între 
universitate şi aceste instituţii/unităţi specializate şi utilate în mod prioritar pentru 
activităţi de experimentare ştiinţifică. 

Universitatea trebuie sa îşi propuna consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor cu 
parteneri deja tradiţionali (firme private multinaţionale), precum şi stabilirea unor noi 
legături, menite să asigure implicarea tot mai puternică a universităţii în comunitatea 
locală şi regională. Trebuie realizate  
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Strategii pentru cercetarea ştiinţifică pe perioada 2021 2027, in care sa fie  
menţionate o serie de obiective, dintre care amintim stimularea activităţilor CDI în 
colaborare cu agenţii economici (în special cei inovativi din domenii de înaltă 
tehnologie) şi în folosul acestora, mai ales prin dezvoltarea de Incubatore Software; 
participarea, în continuare, la asociaţii de tip  TehImpuls, care reuneşte principalele 
universităţi şi institute de cercetare din regiune, precum şi Agenţia de Dezvoltare 
Regională zonala. 

În documentele strategice ale celor mai multe universităţi studiate, se 
regăseşte interesul pentru colaborarea cu agenţi economici privaţi, mai ales pentru 
obţinerea de surse de finanţare extrabugetare, dar şi pentru un schimb de servicii în 
beneficiul ambelor părţi:  se urmăreşte diversificarea bazei de instruire practică pentru 
studenţii facultăţii, prin încheierea de convenţii de colaborare cu unităţi cu profil; se 
pot avea  în vedere organizarea de colective de cercetare multi- şi interdisciplinare, 
pentru rezolvarea unor probleme complexe, care necesită contribuţia unor specialişti 
din domenii diferite (învăţământ, cercetare, proiectare şi producţie); parteneriatele cu 
agenţii economici şi instituţiile de învăţământ, artă şi cultură au ca scop principal 
asigurarea pregătirii continue a specialiştilor din aceste instituţii. 
 

 

                      6.3.2 Parteneriate cu instituții publice 

 

Realizarea de parteneriate cu instituţiile publice (institute de cercetare 
naţionale sau ale Academiei Române, universităţi, autorităţi publice locale etc.) 
reprezintă un obiectiv pus în practică de către o serie de universităţi. 

Cooperări pe bază de proiecte comune. Cele mai multe parteneriate ale 
universităţilor se realizează în cadrul unor reţele şi consorţii de cooperare, pe bază de 
proiecte şi programe comune. Activitatea în cadrul unor asemenea structuri presupune 
agregarea diferitelor competenţe ale membrilor, ceea ce facilitează cercetarea-
dezvoltarea-inovarea, universităţilor revenindu-le rolul de implicare preponderentă în 
cercetarea fundamentală. 

În mod concret, cooperările dintre universităţile româneşti şi universităţi 
străine constau în participarea la proiecte/programe internaţionale de tip Socrates, 
Erasmus, Leonardo da Vinci, Tempus, Copernicus. 

La nivel de misiune şi de obiective, regăsim ideea cooperării pe bază de 
proiecte comune cu instituţii publice la mult mai multe universităţi. 

 

                       6.3.3 Participarea la reţele internaţionale de cercetare 
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Dintre cooperările şi parteneriatele sub formă de reţele şi consorţii de 
cooperare, pe bază de proiecte şi programe comune, cele internaţionale oferă 
oportunitatea colaborării cu parteneri din afara graniţelor ţării, care sunt lideri în acel 
sector de activitate, toţi partenerii beneficiind de cunoştinţele împărtăşite în comun în 
reţea, produsul final înmagazinând procese de dezvoltare-cercetare-inovare la nivel de 
vârf. 

În Strategia cercetării ştiinţifice în Universitate un obiectiv îl reprezintă şi 
integrarea în reţele naţionale şi internaţionale, vizând promovarea excelenţei în 
cercetare, prin susţinerea centrelor de excelenţă cu recunoaştere internaţională şi 
crearea de poli de excelenţă. 

Preocuparea SNSPA, cuprinsă în Cartă, referitoare la dezvoltarea relaţiilor 
internaţionale şi implicarea în reţele internaţionale de profil, s-a materializat în multiple 
moduri, mai ales prin cooperarea academică, în cadrul programelor Socrates. Aceeaşi 
importanţă majoră este acordată cooperărilor internaţionale şi de alte universitati care  
îşi propun ca obiectivul strategic 2 (Integrarea Universităţii  în Spaţiul European al 
Învăţământului Superior) să fie realizat şi prin: sprijinirea cadrelor didactice şi a 
studenţilor, în dezvoltarea de programe europene de educaţie; dezvoltarea de 
parteneriate cu universităţi şi centre de cercetare europene, pentru activităţi comune 
de cercetare integrarea centrelor şi a colectivelor de cercetare în reţele europene de 
cercetare ştiinţifică. 
 

Alt obiectiv strategic este „creşterea capacităţii de integrare în spaţiul 
european al cercetării (ERA)”, prin: sporirea calităţii şi participarea în reţele 
internaţionale de profil, în special în Programele CD Cadru ale Uniunii Europene, dar şi 
în programele şi proiectele de CD europene din industriile de vîrf (cercetare în 
domeniile spaţial, nuclear, al securităţii etc.). 
 
 

 

6.3.4 Rețele de Antreprenoriat Academic/Rețele de excelență 

 
În redactarea Strategiei cercetării în Universitate trebuie  avut în vedere şi 

documentele de politică a cercetării elaborate de Comisia Europeană, centrate pe 
realizarea Ariei Europene a Cercetării (European Research Area), ceea ce presupune 
implicarea universităţilor în reţele de excelenţă pe plan internaţional. În acest context, 
la nivel universitar, se întrevăd ca soluţii întărirea capacităţii de management financiar 
şi dezvoltarea unei reţele de antreprenoriat academic, prin care universităţile să fie în 
poziţia de a atrage resurse complementare pentru finanţarea cercetării, prin 
colaborarea directă cu mediul socio-economic (iniţiativele EUA, British Council etc). Se 
apreciază că, deşi, în 
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România, parteneriatul universitate-mediu economic nu dispune de o legislaţie care să 
consolideze participarea financiară a firmelor sau a sponsorilor la susţinerea dezvoltării 
cercetării, universităţile se pot baza pe atragerea reprezentanţilor comunităţii în 
structurile de consultanţă ale universităţii şi pe oferirea de servicii spre comunitate. 

Pentru a contribui la obţinerea excelenţei, la nivel european se încearcă 
identificarea şi susţinerea centrelor de excelenţă la nivelul diferitelor state – centre 
construite pe priorităţi specifice de cercetare –, precum şi a reţelelor de excelenţă care 
includ centre diferite din ţări diferite. Acest mecanism presupune, din partea 
universităţilor, identificarea ariilor de excelenţă şi centrarea priorităţilor de cercetare 
pe dezvoltarea acestora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cap. 7  Informații specifice necesare implementării 
Proiectului in  Reg. 2SE/Jud. Galați 
 

Figura nr. 1 Prezentare generala  a Reg. 2SE 

Caracteristici geografice si administrativ-economice 
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       Regiunea de Dezvoltare 2Sud-Est: 

 

- Institutia care administreaza dezvoltarea regionala: Agentia de 

Dezvoltare Regionala  Braila 

- Suprafata: 35,762 km2 

- Populatia: 2.458.854 locuitori 

- PIB/loc media UE 2010-2015 :28.800 E ; la nivel national 16.992 E; 

la nivel Reg. SE 14.976 E 

Daca consideram media PIB/locuitor de la nivel UE ca fiind de 100 %,  Romania 

are acest indicator la nivel de 59 %, la nivelul Reg. 2 SE acesta este de 52 % (3),(5). 

% din PIB National: 10.7 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/image/journal/article?img_id=282157&t=1533891472948
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7.1 Strategia Europa 2020 prioritati investitionale regionale, inclusiv 

in cercetare: 

 

- Crestere inteligenta prin investitii mai eficiente in educatie, cercetare si 

inovare; 

- Crestere durabila, prin orientarea decisiva catre o economnie cu emisii scazute 

de dioxid de carbon; 

- Crestere favorabila incluziunii,prin crearea de noi locuri de munca si 

reducerea saraciei. 

 

Pentru indeplinirea acestor obiective trebuie sa fie alocate importante resurse 

materiale si financiare.Dintre acestea prezentam cel privind Investitiile care urmeaza a 

fi alocate Reg. 2SE din tara noastra,si anume:  

 

Investitiile  brute in Romania si pe Regiuni de dezvoltare arata ca in Reg. SE 

au avut un trend ascendent, evolutie care arata ca investitorii au incredere ca 

Regiunea SE este capabila sa asigure o valorificare coresounzatoare asteptarilor 

acestora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic 1. Evolutia investitiilor brute in Romania si pe Regiuni de dezvoltare 
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Sursa: (1)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Volumul si dinamica investitiilor romanesti sau straine in Reg. 2SE  arata ca exista 

un potential major de dezvoltare in aceasta Regiune pe diferite domenii. 
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Investitii in domeniul Cercetare-Dezvoltare-Inovare. 

In graficul de mai jos sunt prezentate si investitiile din Fondul Horizon 2020 

care vor fi implementate in Reg. SE si care vor face ca aceasta sa devina si mai 

semnificativa din punctul de vedere al domeniului CDI. 

 

Grafic 2: Fonduri Horizon 2020 alocate pe Regiuni de Dezvoltare de  UE. 

 

Sursa:  (2)  

Putem concluziona ca Reg. 2SE are mai multe puncte tari , dintre care mentionam(1): 

 Evolutia PIB/regional arata o crestere de circa 24% intre anii 2010 si 2015 

 Cresterea numarului de de cercetatori si a cheltuielilor de CDI  in perioada 

analizata 

 Existenta a 3 Institute Nationale de Cercetare Dezvoltare cu obiect de activitate 

cercetarea eecosistemelor marine,ecologie,geoecologie marina 

 Prezenta a 7 Universitati 

 Existenta si functionarea a 12 clustere 

 Implementarea unor proiecte de dezvoltare regionala:ARISE,IN-EUR,ERIK 

ACTION 

 Parteneriate transnationale dezvoltate in cadrul munor proiecte cu finantare 

europeana 
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7.2 Rețeaua școlara din Jud. Galaţi  

 

         In cadrul Reg. 2SE Jud. Galati ocupa o pozitie semnificativa si economic si social. A 

fost identificata reteaua completa de scoli/licee ISCED 0-4 ,inclusiv cu numarul de elevi, 

pentru perioada 2001-2017. 

Rețeaua școlară din județul Galați a fost stabilită avand in vedere caracteristicile 
comunității locale, nevoile de dezvoltare personală ale elevilor și prognozele privind evoluția 
pieței muncii pe termen mediu și lung. 

 

            Tabel nr. 1  -  Dinamica numărului de elevi: 

Judetul 

Galaţi 
2000/2001 2005/2006 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Total 131362 122066 112881 107427 103479 99852 101781 98991 96969 

Preşcolar 16016 17359 17795 17838 14882 14745 144091 132851 127501 

Primar şi 

gimnazial 

(inclusiv 

invăţământul 

special) 

         

   Total 72790 56257 49145 46470 49361 48834 47932 46548 45728 

 Primar 

 (cl.I-IV) 
32140 28302 23708 22674 25939 26051 25717 25235 24900 

 Gimnazial 

 (cl.V-VIII) 
40650 27955 25437 23796 23422 22783 22215 21313 20828 

Liceal 17977 20174 25192 25449 22828 20951 20047 18951 18432 

Profesional 

şi de ucenici 
8492 9165 1482 303 750 855 1620 2111 2596 



 
 

55 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

Postliceal şi 

de maiştri 
2040 808 1502 1747 2400 2661 3026 3306 3321 

Superior 14047 18303 17765 15620 13258 11806 147472 147902 141422 

1) inclusiv copii înscrişi în creşe 

2)  inclusiv cursanţi înscrişi la master, programe doctorale şi postdoctorale şi 

învăţământul postuniversitar 
Sursa: (19) 

 

Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat se prezinta astfel: 

 Mediul urban: 38 Școli Gimnaziale 
 Mediul rural: 101 Școli Gimnaziale 

Sursa: (20) 
 
 

În ceea ce privește învățământul liceal – cursuri de zi – anul școlar 2018-
2019, situația se prezintă astfel: 

 Mediul urban: - Licee teoretice: 18 
- Licee vocaționale: 3 
- Liceea de specialitate: 6 

 Mediul rural: - Licee teoretice: 6 
Sursa: (21) 
 
Pentru învățământul liceal și cu frecvență redusă, anul școlar 2018-2019, 

situația se prezintă astfel: 

 Mediul urban: - Licee teoretice: 6 
- Liceea de specialitate: 1 

 Mediul rural: - Licee teoretice: 3 
Sursa: (22) 
 

 
Pentru școala profesională de 3 ani - zi, anul școlar 2017-2018, situația se 

prezintă astfel: 

 Mediul urban: - Licee teoretice: 11 
- Liceea de specialitate: 3 

 Mediul rural: - Licee teoretice: 5 
Sursa: (23) 
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Pentru învățământul special, anul școlar 2018-2019, situația se prezintă 
astfel: 

- 2 Licee, mun. Galați 
Sursa: (24) 
 
 

Pentru învățământul liceal particular, anul școlar 2018-2019, situația se 
prezintă astfel: 

- 1 Liceu Teorectic, mun. Galați 
Sursa: (25) 

 

         Au fost identificate structurile de invatamant plecand de la cel prescolar ISCED 

0 si terminand cu cel superior, ISCED 04. Din dinamica numarului de 

copii/elevi/studenti se observa o tendinta de scadere la aceste categorii de persoane 

aflate in procesul educational. 

 

7.3 Unități de învătământ și capacitate anuală de pregătire 

elevi/studenți în Municipiul Galați 

 

Dinamica numărului de elevi, care a fost intr-o  permanenta scadere,  a fost 

influențată de 3 factori majori: 

 Factori demografici: scăderea natalității, îmbătrânirea populației, migrația 

externă și internă au condus nemijlocit la scăderea populației școlare la toate nivelurile 

educaționale; 

 Factori de ordin legislativ: înființarea clasei 0, care a condus la scăderea 

numărului de copii din grădinițe și la creșterea celui din învățământul primar, respectiv 

desființarea unor școli de arte și meserii si transformarea lor in licee tehnologice; 

 Factori de ordin administrativ: înființarea de clase de liceu în mediul rural (Ivești, 

Pechea, Tudor Vladimirescu, Corod) care a condus la reducerea numărului de elevi 

care făceau naveta. 

Învățământ universitar are  o dinamică puternic crescătoare  in anii 2010-

2015 si una usor decrescatoate dupa aceasta perioada 



 
 

57 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

Se  observă o dinamică puternic crescătoare  în prima parte a perioadei 

analizate și ușor descrescătoare în ultimul an al perioadei analizate. 

Pe baza  studiilor și analizelor efectuate (1) a fost realizata Analiza SWOT 

privind EDUCAȚIA în Municipiul Galați , Tabel nr. 2. 

 

Tabel nr. 2  Analiza SWOT Educație Municipiul Galați 
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 Lipsesc parteneriatele eficiente între instituțiile de învățământ și mediul 
de afaceri, 

 Inexistența unui sistem stimulativ pentru înființarea de IMM-uri în 
domeniile economice deficitare, 

 La nivelul Municipiului Galați se constata o colaborare insuficientă între 
industrie și cercetare, 

 Investițiile în resurse umane la nivelul IMM-urilor este la un nivel scăzut, 
 Necorelarea sistemului educațional cu necesitățile concrete ale dezvoltării 

economice a municipiului. 

 

În Programul de Dezvoltare al județului Galați 2016-2020,(2), apare Obiectivul 

General al acestui Plan Dezvoltarea economico-socială a județului Galați prin 

specializare inteligentă și durabilă în vederea creșterii nivelului de trai al locuitorilor 

până în anul 2020  următoarele Obiective Strategice: 

 OS 1: Dezvoltarea economică 

 OS 2: Creșterea capacității administrative 

 OS 3: Amenajarea teritoriului – Dezvoltare urbana și rurală 

 OS 4: Dezvoltarea / modernizarea sistemului de educație și formare 

profesională. Sprijin pentru dezvoltarea culturală 

 OS 5: Dezvoltarea / Modernizarea sistemului sanitar 

 OS 6: Protecția și conservarea mediului natural și construit 

 

Se observă că apare  și  OS 4  Dezvoltarea / modernizarea sistemului de educație 

și formare profesională. Sprijin  pentru dezvoltarea culturală.  
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7.4 Metode si activități specifice pentru transferul de cunoștințe, 

inclusiv antreprenoriale, la Univ. „Dunărea de Jos” din Galați   

 

Masuri integrate pentru creșterea participării studenților din 
categorii vulnerabile la programe antreprenoriale 

 

Scopul  constă în finanțarea unor activități prin mecanismul competitiv, 
dedicate creșterii accesului și echității în învățământul superior din România, în vederea 
diminuării ratei de abandon în rândul studenților, prin asigurarea de sprijin financiar 
studenților din categorii vulnerabile si prin creșterea atractivității ofertelor 
educaționale, în special în ceea ce privește antreprenoriatul, corelat cu îmbunătățirea 
competentelor cadrelor didactice și experților din universități de a proiecta și oferi 
programe de studii atractive astfel concepute încât să stimuleze dezvoltarea 
competențelor socio-emoționale, inclusiv prin furnizarea de consiliere psihologică si 
profesională studenților în vederea finalizării studiilor universitare. Vor fi susținute în 
mod corelat și unitar acțiuni care vor conduce la creșterea ratei de acces, 
participare și absolvire în învățământul terțiar (inclusiv învățământul terțiar non 
universitar), în special pentru categoriile de cursanți netradiționali sau care provin din 
medii dezavantajate, cu accent pe populația roma, corelat cu OS 6.7. Acestora li se vor 
adăuga acțiuni din cadrul OS 6.9., în vederea realizării și furnizării unor materiale, 
moduri de lucru și tehnici educaționale bazate pe nevoile studenților, în cadrul unor 
cursuri cu componentă antreprenorială, precum și cele din cadrul OS 6.10. menite să 
asigure formarea specializată pentru personalul didactic din învățământul universitar, 
care va asigura expertiza în cadrul dezvoltării și furnizării programelor antreprenoriale 
studenților/cursanților din grupul țintă al proiectelor.  
 
 

I. Titluri-teme de Proiecte 

A. Stagiul de practică - o șansă către succesul profesional 

Obiectivul general- Dezvoltarea aptitudinilor de munca pentru  studenti in scopul 

cresterii insertii mai rapide pe piata muncii din Regiunea Sud-Est. Prin activitatile 

proiectului se urmareste sa se creeze securitate emotionala studentilor, sa stimuleze 

motivatia lor de a se integra in societate, sa stimuleze increderea in sine si nevoia de 

a se alatura unui grup social si profesional, sa ii invete pe studenti principiile care 

decurg din traiul independent, autonomia, siguranta de sine, autocontrolul si ultimul, 
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dar nu cel din urma, sa creeze premise de dezvoltare a unei carieri, inclusiv sprijin 

pentru tranzitia de la scoala la viata activa. 

 

B.  Licenta pentru piata muncii 

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea calitatii si relevantei 

ofertei educationale in invatamantul superior prin actiuni inovatoare destinate 

asigurarii calitatii procesului educational si adaptarii lui la exigentele pietei muncii. 

Proiectul urmareste cresterea calitatii ofertei educationale din invatamantul universitar 

din domeniul stiintelor juridice la nivelul regiunii Sud-Est printr-o mai buna corelare a 

unui program de licenta cu cerintele in continua schimbare ale pietei muncii si 

facilitarea accesului la invatamantul superior prin implementarea unei componente de 

e-learning. 

 

C. Alături de cariera ta 

Obiectivul general este reprezentat de facilitarea procesului de tranzitie de la 

scoala la viata activa si cresterea nivelului de ocupababilitate pentru  studenti din 

regiunea Sud Est. 

Obiectivul a vizat integrarea in activitati de consiliere si orientarea profesionala  

studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant. 

Proiectul poate genera beneficii certe pentru membrii grupului tinta. Aceste 

persoane au beneficiat de informatii si sfaturi in cadrul activitatii de consiliere care vor 

contribui intr-o maniera directa la facilitarea procesului de tranzitie de la scoala la viata 

activa. 

D. Sisteme de calitate si internationalizare in invatamantul superior din filiera 

turism-mediu-cultura 

Obiectivul general- Proiectul  vizeaza dezvoltarea și implementarea sistemului 

național al calificărilor din Învățământul Superior (IS), din filiera Turism-Mediu-Cultură, 

în vederea adaptării programelor de studii universitare la cerințele de pe piața forței 

de muncă, după modelul celorlalte instituții europene de IS din Spațiul European al 

Învățământului Superior SEIS. 
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E. Dezvoltarea Sistemului European de Management al Calificarilor 

Universitare si Valorificarea Competentelor Informale 

Obiectiv general: creşterea eficienţei şi eficacităţii programelor de studio prin 

restructurarea şi îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi formare (în concordanţă cu 

cererea de profiluri progesionale de pe piaţa muncii), în contextual constituirii unui 

consorţiu universitar european, în vederea valorificării programelor de studii terţiare. 

 

II . Apeluri Proiecte prin Ministerul Fondurilor Europene 2019-

2020 

Ministerul Fondurilor Europene a lansat două noi apeluri de proiecte, finanțate 

din Programul Operațional Capital Uman (POCU), prin care se acordă burse din fonduri 

europene studenților defavorizați, doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat. 

 Prin astfel de inițiative, se urmărește stimularea cercetării universitare 

aplicate, a antreprenoriatului și a incluziunii sociale. 

  

Prima directie Bursa Student antreprenor este o măsură care are drept 

obiectiv creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii 

de licență, eliminarea impedimentelor de integrare socioprofesională pe care le 

întâmpină în prezent studenții din mediul rural, cei din comunitățile dezavantajate 

economic, cei aparținând minorității roma, dar și persoanele cu dizabilități – studenți 

care au depășit vârsta de 24 ani. 

  Acordarea bursei este condiționată de absolvirea studiilor 

terțiare/continuarea studiilor, în vederea creșterii numărului de cursanți şi de 

absolvenți din învățământul superior, în așa fel încât să fie combătut abandonul 

universitar, iar ofertele educaționale să fie corelate cu piața muncii. 

 Valoarea totală a apelului de proiecte este de peste 71 milioane 

euro, din care contribuția Uniunii Europene este de 85%. 

 Pot depune proiecte instituțiile de învățământ superior acreditate, publice şi 

private. 
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 Universitățile pot depune proiecte în valoare maximă de 1,7 milioane euro, în 

parteneriat cu alte instituții de învățământ superior acreditate, publice şi private, cu 

ONG-uri, inclusiv asociațiile studențești sau cu parteneri sociali. 

 A doua directie este dedicat sprijinirii doctoranzilor și cercetătorilor post-

doctorat în antreprenoriat, prin corelarea acestor programe cu nevoile angajatorilor / 

pieței muncii. Astfel, investițiile din programul „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători 

post-doctorat” au în vedere sprijinirea studenților înscriși la studii doctorale și a 

cercetătorilor postdoctorat și susținerea inițiativelor antreprenoriale conexate cu 

cercetarea universitară din domeniile 

cu potențial competitiv și specializare inteligentă. 

 Practic, prin această intervenție este condiționată școala doctorală de 

includerea angajatorilor în creionarea programei dedicate acestui proiect și prin 

implicarea lor, alături de profesori, în stabilirea necesarului de competențe și de 

cercetare care trebuie dezvoltat de către doctorand sau cercetător. În acest fel, se 

asigură corelarea programelor cu nevoia de calificare și cercetare din piața muncii. 

  

Instituțiile de învățământ superior din regiuni mai puțin dezvoltate – Nord-

Est,Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia – vor putea 

acorda, astfel, burse finanțate din fonduri europene pentru stimularea 

antreprenoriatului, conexat cu proiectele de cercetare. 

Prin acest apel dedicat doctoranzilor și cercetărilor se va acorda o bursă lunară, 

astfel: 

 Bursa Doctorand antreprenor va avea o valoare de cel mult 400 euro/lună 

și se va acorda pentru o perioadă de maximum 12 luni consecutive, inclusă în ultimii 2 

ani terminali ai studiilor de doctorat. 

 Bursa Cercetător postdoctorat antreprenor va avea o valoare de cel mult 

600 euro/lună și se va acorda pentru o perioadă de maximum 12 luni consecutive. 

 Valoarea totală a apelului de proiecte este de 84,70 milioane euro, 

din care contribuția Uniunii Europene este de 85%. 

 Instituțiile de învățământ superior care au încheiat protocoale de colaborare 

cu angajatori pot depune proiecte în valoare maximă de 1,5 milioane euro. 

 Educația, socotită în programul de guvernare factor strategic de dezvoltare a 

României, este un domeniu pe care îl susținem inclusiv prin finanțare din fonduri 

europene. Odată cu lansarea unor astfel de apeluri, urmărim creșterea calității 
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educației, prin combaterea abandonului universitar și sprijinim, totodată, studenții 

defavorizați. Să nu uităm cât de importantă a devenit corelarea ofertelor educaționale 

cu nevoile pieței muncii. Crearea de noi locuri de muncă, creșterea gradului de 

ocupare, mai ales în rândul tinerilor, astfel încât aceștia să poată avea o viață 

profesională și personală împlinită, pot fi realizate numai printr-un învățământ ancorat 

în realitățile pieței muncii. Pe lângă stimularea competențelor profesionale, accentul 

trebuie pus pe dezvoltarea spiritului antreprenorial. Prin apelul dedicat burselor 

doctorale pentru antreprenoriat, deschidem, practic, surse de finanțare pentru 

îndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am propus, pentru a asigura un învățământ 

superior de calitate. 

 

III. Consolidarea parteneriatelor între universități, mediul socio-

economic și sectorul nonguvernamental inclusiv prin dezvoltarea de 

programe de învățare pe tot parcursul vieții 

Aceasta se poate realiza atȃt prin responsabilizarea celor implicați în asigurarea 

educaţiei pe tot parcursul vieţii, cȃt şi prin introducerea unor concepte și instituţii noi, 

cum sunt recunoaşterea rezultatelor învăţării în contexte non-formale şi informale sau 

centrele comunitare de învăţare permanentă. 

În acest sens, a fost aprobată metodologia de acreditare, evaluare periodică, 

organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă. 

S-a urmărit consolidarea parteneriatelor între universități și mediul socio-

economic, prin realizarea de parteneriate instituționale în vederea organizării de stagii 

de practică, internship, voluntariat pentru studenți și susținerea universităților pentru 

consolidarea parteneriatelor cu mediul socio-economic și sectorul nonguvernamental 

prin sprijinirea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS). 

Derularea parteneriatelor între universități si mediul economic a fost favorizată 

de menținerea în metodologia de finanțare a unui indicator de calitate privind 

activitatea de practică pentru ciclul de studii de licență, de implementarea proiectelor 

finanțate din FDI pentru organizarea de internship-uri și training-uri la companii de 

succes, conferințe și ateliere de lucru realizate cu antreprenori de succes, precum și 

de facilitarea contactului cu potențiali investitori. 

Consolidarea parteneriatelor între instituții de învățământ superior și cercetare 

s-a realizat prin: realizarea de parteneriate active în vederea susținerii programelor de 

studii universitare în cotutelă și a programelor/proiectelor de cercetare; sprijinirea 

schimburilor de experiență și bune practici între instituțiile de învățământ superior; 
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susținerea finanțării proiectelor instituționale privind îmbunătățirea calității activității 

didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice. 

Derularea activităților de colaborare între instituții de învățământ superior și 

cercetare a fost facilitată de: 

- menținerea în metodologia de finanțare a unor indicatori de calitate (pentru 

pilotare și analiză în anul 2018) privind parteneriatele active în vederea susținerii 

programelor de studii universitare în cotutelă și a programelor/proiectelor de cercetare 

în parteneriat cu alte universități din țară sau din afara țării (exemplu: mobilități 

universitare, programe de master joint-degree, programe de doctorat în cotutele, nr. 

de absolvenți și de programe în colaborare internațională, programe joint-degree, 

specific pentru ciclurile de studii de licență și master); 

- introducerea domeniului 7 - îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv 

a respectării deontologiei și eticii academice, care s-a concretizat prin depunerea a 41 

de proiecte pe acest domeniu de către instituțiile de învățământ superior finanțate de 

la bugetul MEN, din care au fost propuse spre finanțare 20, cu suma de 3, 49 mil. de 

lei. 

 

IV.  Crearea unei pagini specifice Proiectului POCU/379/6/21/124388 
/ MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN 
MEDII DEFAVORIZATE Antre_S, Cod proiect:124388 

 
Partener P2 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  

 
https://www.facebook.com/search/top/?q=pocu%201243&epa=SEARCH_BOX 
 
si 
 

         https://www.facebook.com/POCUAntresUGAL/ 

 
 

Pe această pagina se pot vizualiza activitățile importante derulate de 

Partenerul P2 ca de exemplu: 

 -  formare GT studenți, 

 -  formare GT elevi, 

https://www.facebook.com/search/top/?q=pocu%201243&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/POCUAntresUGAL/
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 - desfășurare workshop-uri la Galați și Tecuci, 

 - planuri specifice de învățământ pentru informarea elevilor cu ofertele de   

   formare antreprenorială. 

 

 Rezultate așteptate  

 

➢ Rata de cuprindere îmbunătățită în învățământul terțiar, în special pentru 

categoriile dezavantajate de persoane;  

➢ Rata diminuată de abandon a studiilor terțiare în special pentru categoriile 

dezavantajate de persoane;  

➢ Oferte educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar 

tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu 
nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI;  

➢ Personal didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar 

organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate ale căror competențe 
s-au îmbunătățit.  
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