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Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020  

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

Axa Prioritară 6. Educaţie şi competenţe 

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

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

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

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

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

 

 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați în calitate de partener P2 în cadrul proiectului 

POCU/379/6/21/124388, cu titlul „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar 
antreprenorial a studenților  din medii defavorizate_Antre_S” anunță finalizarea sub-activității 2.1 
„Proiectarea metodologică și realizarea a 3 studii practice de analiză a pieței muncii din 3 regiuni 
de dezvoltare pentru identificarea și analiza sectoarelor cu potențial competitiv antreprenorial în 3 
centre universitare” cu următoarele rezultate atașate: 

 
 
 

Comunicat indeplinire indicatori SA.2.1  

“MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR 

ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE Antre_S” 

proiect POCU/379/6/21/124388  

 

 

Proiectul „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a 
studenților  din medii defavorizate_Antre_S”, cod proiect MySMIS +2014 - 124388 are drept 
obiectiv general asistență şi sprijin prin cofinanțare fonduri nerambursabile FSE pentru o rată de 
cuprindere îmbunătățită în învățământul terțiar la minim 3 universități acreditate din Regiunea de 
Nord-Est, Regiunea Vest şi Regiunea de Sud-Est din centrele universitare Iaşi, Timişoara şi Galați, 
pentru un grup țintă eligibil total de minim 840 de persoane, cod 4S100 şi 4S106 în aplicarea unor 
măsuri integrate, pentru creşterea ratei de acces şi participare la învăţământul terțiar, inclusiv 
antreprenorial, şi creşterea atractivității a 6 oferte educaționale (cod 4S105) cu componente 
aplicative la 3 universități acreditate, cu pachete integrate de măsuri de asistență educațională 
pentru minim 450 de Studenți şi 300 de Elevi (cod 4S100), din care minim 350 de studenți 
persoane din categorii defavorizate (netradiționali, rural, romă, CES), cu intervenții pentru 
îmbunătățirea competențelor a minim 90 de cadre didactice universitare (cod 4S106), inclusiv prin 
programe cu credite transferabile din învățământul postuniversitar de formare, pentru a proiecta şi 
oferi programe de studii bazate pe nevoile beneficiarilor direcți (studenți) şi indirecți (angajatori) 
pe o piață a locurilor de muncă în schimbare. 
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Pe termen lung, proiectul va genera efecte pozitive în direcția participării la învățământul 
terțiar în cadrul universităților acreditate cu oferte educaționale universitare cu conținut aplicativ şi 
inovator, cu resurse de învățare flexibile inclusiv prin îmbunătățirea nivelului de competențe a 
personalului didactic, prin componentele: 

- dezvoltarea de 6 programe universitare de licență relevante pentru piața muncii 
identificate conform SNC şi corelate cu domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI; 

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

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

Proiectul contribuie la atingerea indicatorilor de realizare şi de rezultat imediat prin valorile 
proprii cuprinse la indicatorii de monitorizare şi evaluare, conform cu Logica intervenției POCU 6, 
inclusiv la nivelul temelor secundare şi obiectivelor orizontale. Proiectul contribuie direct, prin 
activități şi rezultate, la atingerea Priorității de investiții 10.ii: Îmbunătățirea calității şi eficienţei şi 
accesului la învățământul terţiar  din Axa prioritară 6. Educație şi competențe, prin implementarea 
de măsuri integrate”, Apel de proiecte nr. 379 – ”Bursa Student antreprenor – măsura activă 
pentru creşterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de licență”. Aceste 
contribuții sunt inserate în secțiunea INDICATORI PRESTABILIŢI. 

Obiectivul specific 2 al proiectului, Dezvoltarea şi îmbunătățirea a 6 oferte educaționale 
terțiare universitare – cod 4S105 şi 4S99 pentru învățământ terțiar universitar, la 3 universități 
acreditate prin îmbunătățirea cu conținuturi inovatoare a 6 programe universitare de licență cu 
componentă antreprenorială corelate cu piața muncii pentru minim 450 de persoane din GT 
Studenți - cod 4S100.1 şi 4S95.1. - din care cel puțin 75% din grupuri vulnerabile/persoane 
defavorizate, se corelează în mod direct cu Activitatea 2 şi rezultatele acesteia: 6 oferte 
educaționale terțiare universitare – cod 4S105 şi 4S99 pentru învățământ terțiar universitar - 
dezvoltate şi îmbunătățite, validate/implementate prin sprijin şi asistență FSE în beneficiul direct a 
450 persoane GT eligibil Studenți la programe de licență, dar şi în beneficiul angajatorilor din 
sectoare economice identificate prin SNC si SNCDI care vor avea absolvenți cu competenţe 
relevante pentru piața muncii. 

Acest obiectiv specific contribuie la îndeplinirea Obiectivului Specific O.S.6.10. şi a 
indicatorilor corelați asumați în secțiunea INDICATORI PRESTABILIȚI. 

În cadrul activităţii 2, Dezvoltarea ofertelor educaționale universitare la 3 universităţi 
acreditate prin îmbunătăţirea cu conţinuturi inovatoare a 6 programe de licenţă cu propunerea 
unui program antreprenorial la fiecare partener, adecvat programului de licență, corelate cu piața 
muncii pentru min. 450 de studenți (cod 4s100), din care cel puțin 75% din categoria de grup 
vulnerabil/persoane defavorizate, a fost finalizată subactivitatea SA.2.1 - Proiectarea metodologică 
și realizarea a 3 studii practice de analiză a pieței muncii din 3 regiuni de dezvoltare pentru 
identificarea și analiza sectoarelor cu potențial competitiv antreprenorial în 3 centre universitare. 

Rezultatele corelate cu SA.2.1 sunt: 
- 3 studii practice de analiză a pieței muncii pentru calificări de nivel 6 cu potential 

antreprenorial în regiuni mai puțin dezvoltate realizate; 
- 3 rapoarte regionale/locale, elaborate și tipărite, diseminate la actori relevanți, inclusiv 

actori din medii private și publice; 
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- 1 link cu studii practice și analize piața muncii activat; 
- 1 volum intitulat Analiza pieței muncii în 3 centre universitare, tipărit în 400 de exemplare. 
 
Beneficii ale membrilor grupului ţintă (GT): Reprezintă un beneficiu pentru persoanele din 

GT deoarece asigură o informare corectă, actualizată, realizată cu instrumente științifice despre 
piața muncii și sectoarele competitive. În acest mod, resursele necesare pentru asistența/sprijinul 
ce urmează a fi organizat va avea eficiență maximă. Grupul țintă va avea acces la informații 
structurate într-un volum tipărit. 

La partenerul P2 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, la realizarea indicatorior 
asumaţi au participat următorii experţi din echipa de implementare a proiectului: Expert 
coordonator activități de implementare proiect, Expert responsabil Resurse materiale și subventii 
GT, Expert responsabil Monitorizare GT cursanți elevi, Expert 1 Studii și analize şi Expert 2 Studii și 
analize. 

 
În cadrul acestei subactivităţi, în scopul realizării indicatorilor asumaţi, au fost elaborate de 

către experţii din echipa de implementare a proiectului următoarele livrabile din care au rezultat o 
serie de studii și analize: 

✓ Analiza pieței muncii în centrul universitar Galați 
✓ Planificare elaborare conținut studiu "analiza pieței muncii în 3 centre universitare" capitol - 

analiza SWOT - resurse umane regiunea Sud-Est 
✓ Planificare elaborare conținut studiu "analiza pieței muncii în 3 centre universitare" capitol-

analiza pieței muncii pe sectoare de activitate - Galați (industria metalurgică, industria 
construcțiilor navale, transporturi) 

✓ Planificare elaborare conţinut studiu "Analiza pieței muncii în 3 centre universitare" capitol-
analiza pieței muncii pe sectoare de activitate - Galați (sectorul construcțiilor, industria 
alimentară și a băuturilor, agricultura) 

✓ Analiza pieței muncii în centrul universitar Galați - situația de ansamblu a pieței muncii prin 
prisma ofertei de învățământ ISCED 6 oferit de Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați 

✓ Model/e chestionar/e privind analiza pieței muncii pentru calificări de nivel 6 cu potențial 
antreprenorial în regiuni mai puțin dezvoltate (la nivelul proiectului, itemi, stabilire 
responsabilități, termene). 

✓ Analiză structură metodologie realizare studiu analiza pieței muncii în centrul universitar 
Galați 

✓ Metodologie de realizarea a studiului analiza pieței muncii în centrul universitar Galați 
✓ Propunere structură Metodologie realizare studiu analiza pieței muncii în centrul universitar 

galați 
✓ Model/e chestionar/e privind analiza pieței muncii pentru calificări de nivel 6 cu potențial 

antreprenorial în regiuni mai puțin dezvoltate  
✓ Elaborare conținut "Analiza pieței muncii în 3 centre universitare" 
✓ Model informatic (Excel) al chestionarului/chestionarelor privind analiza pieței muncii pentru 

calificări de nivel 6 cu potențial antreprenorial în regiuni mai puțin dezvoltate (la nivelul 
proiectului, itemi analiza, baza de date raportată ulterior) 

✓ Analiză stadiu luna 4 a proiectui 
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✓ Planificare calendaristică finală realizare studiu Analiza pieței muncii în centrul universitar 
Galați 

✓ Elaborare conținut "Analiza pieței muncii în centrul universitar Galati" - (analiza cantitativă şi 
calitativă a pieţei forţei de muncă din centrul universitar Galați pe baza datelor și studiilor 
existente) 

✓ Analiză stadiu luna a 5-a de proiect în centrul universitar Galaţi 
✓ Selecția persoanelor - liste care acceptă participarea la studiu la nivelul regiunii centrului 

universitar Galați 
✓ Stabilirea indiciilor de investigat pentru realizarea studiului la nivelul centrului universitar 

Galati 
✓ Elaborare şi testare instrumente de cercetare sociologică aplicată - listă şi justificare la 

nivelul centrului universitar Galaţi 
✓ Analiză stadiu luna 6 proiect în centrul universitar Galați 
✓ Studiu aplicat asupra unui eșantion de 40 de studenți din GT 
✓ Studiu de caz tendinţele pieţei muncii la nivelul regiunii Sud-Est 
✓ Tendinţe pe piaţa muncii în regiunea Sud-Est 
✓ Planificare intrebări generale interviu nestructurat aplicat subiecţilor studiului 
✓ Schiţă raport despre piaţa muncii 
✓ Studiu de caz tendinţele pieţei muncii la nivelul regiunii Sud-Est 
✓ Tendințe pe piața muncii în regiunea Sud-Est 
✓ Analiză stadiu luna 8 proiect în centrul universitar Galaţi 
✓ Analiza evoluției pieței muncii pe plan european și național 
✓ Model chestionar final analiza pieţei muncii 
✓ Studiu de caz - tendințele pieței muncii la nivelul regiunii Sud-Est 
✓ Tendințe pe piața muncii la nivelul regiunii Sud-Est 
✓ Analiză stadiu luna a 9-a proiect în centrul universitar Galați 
✓ Studiu aplicat asupra GT studenţi 
✓ Procedură de monitorizare a activităţilor membrilor GT  
✓ Studiu de caz tendințele pieței muncii la nivelul regiunii Sud-Est 
✓ Analiză stadiu luna a 10-a proiectului în centrul universitar Galați 
✓ Analiza pieței muncii în centrul universitar "Dunărea de Jos" din Galați 
✓ Studiu de caz - Tendințele pieței muncii la nivelul regiunii Sud-Est 
✓ Analiza pieței muncii în regiunea Sud-Est 

 
 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați adresa de email:  
proiectpocu124388@gmail.com 
 

 

 

Manager Proiect, 
Susanu Irina Olimpia  
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