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Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2022-0334 

Denumire instituție:          Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  

Titlu proiect:                      Stațiunea didactică și de practică „SDC Sf. Gheorghe" Tulcea - fundament   

                                             pentru cercetare, educație și comunitate.                                                

Domeniul vizat:                  3.Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice   

                                             universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor   

                                             infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de    

                                             practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea studenților 

Bigetul aprobat:                 280.000 LEI 

 

 

RAPORT DE IMPLEMENTARE 

a proiectului Stațiunea didactică și de practică „SDC Sf. Gheorghe” Tulcea – fundament 

pentru cercetare, educație și comunitate, CNFIS-FDI-2022-0334 

 

            

          Proiectul de dezvoltare instituțională intitulat Asigurarea funcționării în bune condiții a 

gradinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a a ltor 

infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul 

universităților, folosite pentru instruirea studenților, CNFIS-FDI-2022-0334 și-a asumat 

atingerea a 6 obiective specifice și obținerea a 7 rezultate asociate activităților. Aceste au fost 

îndeplinite integral, după cum urmează: 

Pentru obiectivul 1: Îmbunătățirea infrastructurii, a aspectului peisagistic, a funcționalității și 

creșterea exploatării bazei didactice și de practică „Stațiunea Didactică și de Cercetare Sfântu 

Gheorghe" Tulcea, au fost obținute rezultatele asociate activităților după cum urmează: 

 R1 (O1-A1) Au fost executate lucrări de mentenață și îmbunătățirea aspectului peisagistic și a 

funcționalității bazei didactice și de practică „Stațiunea Didactică și de Cercetare Sfântu 

Gheorghe" Tulcea, pentru a fi la dispoziția studenților/cadrelor didactice/cercetătorilor pe 

întreaga durata a anului universitar în vederea efectuării stagiilor de practică și a cercetărilor în 

domeniul mediului și în domenii complementare. Activitatea a contribuit și la îndeplinirea 

obiectivelor 2 și 4. Nivel de realizare 100%. 

Pentru obiectivul 2: Dezvoltarea continuă a competențelor educativ-formativ ale studenților, 

bazată pe cercetare și practică aplicativă în cadrul „Stațiunii Didactică și de Cercetare Sfântu 

Gheorghe" Tulcea, au fost obținute rezultatele asociate activităților după cum urmează: 

   R2 (O2-A2) Pentru îndeplinirea obiectului 2 au fost achiziționate 15 de truse pentru analiza 
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solului, pentru determinarea concentrației substanțelor din cadrul ARBDD. Pentru desfășurarea 

activităților aplicative ale studenților din cadrul domeniului sporturi individuale și kinetoterapie 

au fost achiziționate materiale necesare pentru buna desfășurare a activității. Nivel de realizare 

100%. 

Pentru obiectivul 3: Creșterea contribuției „Stațiunea Didactică și de Cercetare Sfântu 

Gheorghe" Tulcea la viața comunității și la educația non-formală a vizitatorilor, au fost obținute 

rezultatele asociate activităților după cum urmează: 

R3 (O3-A3) În luna iulie 2022, o delegație alcătuită din cadre didactice și 16 studenții de la 

specializarea Amenajări Hidrotehnice și Protecția Mediului din cadrul Facultății de Inginerie au 

desfășurat activități educativ-formative la staținea didactică și de practică „SDC Sf. Gheorghe” 

Tulcea. În luna noiembrie 2022, 34 de studenții ai Universității „Dunărea de Jos” din Galați au 

desfășurat activități în vederea observării și analizării biodiversității Deltei Dunării, având ocazia 

valorificării cunoștințelor teoretice într-un context real și dezvoltarea abilităților practice și de 

cercetare. Nivel de realizare 100%. 

Pentru obiectivul 4: Consolidarea cooperării între Universitate și alte instituții de învățământ 

superior, institute de cercetare și instituții interesate, respectiv ameliorarea rezultatelor în 

materia procesului educativ-formativ, au fost obținute rezultatele asociate activităților după 

cum urmează: 

R4 (O4-A4) Au fost încheiate parteneriate pentru consolidarea capacităților infrastructurii de 

cercetare și consolidarea de cooperări în diferite domenii, precum analiza programelor existente 

de educație și cercetare din regiune și elaborarea unor programe de interes comun. Nivel de 

realizare 100%. 

Pentru obiectivul 5: Diseminarea și promovarea activităților și a rezultatelor obținute la nivelul 

proiectului, au fost obținute rezultatele asociate activităților după cum urmează: 

R5 (O5-A6) Creșterea vizibilității UDJG. Au fost diseminate și promovate, in mediul on-line, off-

line, presa scrisă, informații cu privire la activitățile și rezultatele obținute în cadrul proiectului 

un număr total de 8 articole. Nivel de realizare 100%. 

Pentru obiectivul 6: Modernizarea și eficientizarea infrastructurii cadru de susținere a 

activităților educațional-formative de la nivelul Universității „Dunărea de Jos" din Galați, în 

concordanță cu direcțiile cuprinse în Politici Publice în învățământul Superior, au fost obținute 

rezultatele asociate activităților după cum urmează: 

R6 (O6) Au fost achiziționate bunuri și servicii necesare întreținerii și mentenanței Stațiunii 

didactice și de practică „SDC Sf. Gheorghe" Tulcea - fundament pentru cercetare, educație și 

comunitate. Nivel de realizare 100%. 

 

 

 


