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PROGRAME DE FINANŢARE COMPLEMENTARĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR 
                      (Actualizat la data de: 26.072021) 

Program CNFIS – FDI  

 

Perioada de 
implementare 

Domeniul Contract / Titlu proiect Coordonator 
Facultatea 

Valoarea 
contractului 

(lei) 

Subprogram Competiţie 2021 

14.05.2021- 

17.12.2021 

 D4: susținerea activităților 
societăților antreprenoriale 
studențești (SAS) din cadrul 
universităților 

CNFIS-FDI-2021-0324 

Imbunătăţirea activităţilor societăţilor antreprenoriale 
studenţeşti (SAS) din cadrul universităţilor 

Nicoleta MIŞU-BĂRBUŢĂ 

Facultatea de Economie şi 
Adminsitrarea Afacerilor 

300.000 

12.05.2021- 

17.12.2021 

D5: îmbunătățirea calității 
activității didactice, inclusiv a 
respectării deontologiei și eticii 
academice 

CNFIS-FDI-2021-0222 

Îmbunătăţirea calităţii activităţîî didactice, inclusiv a 
respectării deontologiei şi eticii academice 

 

Claudiu MEREUŢĂ 

Facultatea de Educaţie 
Fizică şi Sport 

470.000 

11.05.2021- 

17.12.2021 

D3: 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 

CNFIS-FDI-2021-0550 

Modernizarea şi eficientizarea staţiunii didactice şi de 
practică „SDC Sf. Gheorghe” din Tulcea, în vederea susţinerii şi 
dezvoltării componentei prcatice folosite pentru instruirea 
studenţilor 

Dragoş Alexandru 
OPREANU 

Rectorat Universitatea 
“Dunărea de Jos” din Galaţi 

 

480.000 

CDI UDJG 
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11.05.2021- 

17.12.2021 

D2: internaționalizarea 
învățământului superior din 
România 

CNFIS-FDI-2021-0349 

Internaţionalizare pentru dezvoltare instituţională la 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

Cătălin FETECĂU 

Facultatea de Inginerie 

470.000 

13.05.2021- 

17.12.2021 

D1: creşterea echităţii sociale, 
în vederea incluziunii sociale și 
sporirea accesului la 
învățământul 
superior, corelarea ofertei 
educaţionale cu cererea pieţei 
muncii (inclusiv cele privitoare 
la consilierea și orientarea în 
carieră); 

CNFIS-FDI-2021-0225 

Acces şi integrare pentru SUCCES – Imbunătăţirea accesului şi 
integrării în învăţământul superior, corelarea ofertei 
educaţionale cu cererea de pieţei muncii a studenţilor din 
ciclul de licenţă 

Ciprian VLAD 

Facultatea de Automatică, 
Calculatoare, Inginerie 
Electrică și Electronică 

440.000 

10.05.2021- 

17.12.2021 

D6: dezvoltarea capacității 
instituționale pentru cercetare 
în universități 

CNFIS-FDI-2021-0443 

Măsuri active de creştere şi eficientizare a capacităţii de 
cercetare, dezvoltarwe, inovare şi transfer tehnologic în 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

 

Silvius STANCIU 

Facultatea de Ştiinţa şi 
Ingineria Alimentelor 

470.000 

 


