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1

Diseminarea culturii 
antreprenoriale si 
promovarea 
parteneriatelor in 
Regiunea Sud-Est 
(D.I.C.U.A.N)

POSDRU 
26/3.1/G/39189
Cod SMIS: 7953

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Universitatea 
POLITEHNIC
A din 
Bucuresti 
(Romania)

Camera de Comerţ, Industrie, 
Navigaţie şi Agricultură Constanţa,

Universitatea Constanţa – Facultatea 
de inginerie si 

Camporlecchio  Educational S.R.L.

Melnic Lucia aprilie 2009 - 
iunie 2011

Obiectivul general al proiectului a fost  de a disemina 
instrumentele şi beneficiile culturii antreprenoriale şi 
a importanţei parteneriatului în afaceri în rândul 
grupurilor ţintă la nivelul Regiunii Sud-Est, prin 
furnizarea de informaţii şi seminarii de formare 
profesională pentru dezvoltarea capacităţilor 
antreprenoriale, cât şi prin crearea şi promovarea de 
materiale didactice privind parteneriatul în afaceri.

Proiectul şi-a propus astfel să răspundă presiunilor 
crescute de competitivitate ale unui mediu economic 
naţional şi regional în schimbare, prin facilitarea şi 
încurajarea creării de noi întreprinderi care să 
pătrundă în sectoare şi domenii inovatoare şi 
emergente de activitate şi prin schimbarea modului de 
doing business actual, în special prin promovarea 
rolului strategic jucat de parteneriat în crearea şi 
dezvoltarea unei afaceri.

1,849,046.14 lei 236,729.32 lei finalizat -

2

Asigurarea calităţii în 
învăţământul masteral 
internaţionalizat: 
Dezvoltarea cadrului 
naţional în vederea 
compatibilizării cu 
Spaţiul European al 
Învăţământului 
Superior

POSDRU 
86/1.2/S/59367
Cod SMIS: 21561

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Universitatea 
Babes-Bolyai 
(Romania)

Universitatea Transilvania din Brașov
Universitatea „Dunarea de Jos” din 

Galati
 Academia de Studii Economice din 

Bucuresti
 Universitatea „Politehnica” din 

Timisoara
 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 

Iasi
 Universitatea de Vest Timisoara

 Universitatea ”Ovidius” Constanţa
 ARACIS–Agenţia Romana de 

Asigurarea Calităţii în Invatamantul 
Superior

Ciugureanu 
Adina

septembrie 
2009 - august 
2012

Obiectivul  general  al  proiectului constă  în 
îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei învăţământului 
masteral internaţionalizat pentru a răspunde 
exigenţelor de implementare a procesului Bologna şi 
pentru a crea un cadru  compatibil,  comparabil  şi  
coerent  cu  Spaţiul  European  al  Învăţământului  
Superior  în  ceea ce priveşte asigurarea calităţii

20,909,652.00 lei 1,913,623.00 lei finalizat -

3

Tranzitia de la statutul 
de student la cel de 
angajat prin corelarea 
invatarii practice in 
domeniul constructiilor 
de masini

POSDRU 
90/2.1/S/60333
Cod SMIS: 21593

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Fundatia 
Profesor 
Constantin 
Popovici 
(Romania)

Fundatia INIMM, 
Universitatea Politehnica Bucuresti

Universitatea Ovidius Constanta 
Universitatea din Pitesti

Zagan Remus august 2010 - 
iulie 2013

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea 
personală şi participarea la educaţie şi formare 
profesională a studenţilor din învăţământul 
universitar, în domeniul tehnologiei construcţiilor de 
maşini şi facilitarea tranziţiei de la statutul de student 
la cel de angajat prin pregătirea practică în sectorul 
Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (CDI).

7,870,735.00 lei 601,684.00 lei finalizat -

4

Ergonomie, preventie si 
management 
performant in medicina 
dentara prin aliniere la 
standardele europene

POSDRU 
83/3.2/S/55651
Cos SMIS: 20723

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Asociatia 
Societatea 
Romana de 
Ergonomie 
Dentara 
(Romania)

Universitatea „Ovidius” Constanta
Universitatea de Medicină şi Farmacie 

„Carol Davila” Bucureşti
Universitatea de medicina si farmacie 

„Victor Babes” Timisoara
Universitatea de medicina si farmacie 

„Gr.T. Popa” Iasi 
Aleron Training Center SRL

Amariei 
Corneliu

octombrie 2010 -
septembrie 
2013

Obiectivul principal al proiectului este formarea in 
domeniul ergonomic, preventiei si al managementului 
modern a personalului din medicina dentara si din 
domeniul managementului sanatatii. Acest obiectiv va 
oferi cresterea gradului de adaptabilitate al 
angajatilor, promovarea formelor flexibile de 
organizare a muncii si a formarii profesionale 
specifice.
In acelasi timp se asigura atingerea unor deziderate, 
date de normele  EU adoptate la nivel national, ce 
implica echipa dentara (medic stomatolog, asistent, 
tehnician) si tin de asigurarea sanatatii si securitatii la 
locul de munca in medicina dentara precum si de 
utilizarea de tehnologii moderne de informatica 
medicala. Acest lucru concorda cu politicile FSE de 
sprijin a persoanelor in a-si imbunatati nivelul 
educational si competentele, astfel incat sa-si 
sporeasca perspectivele de ocupare.

18,673,828.00 lei 2,121,417.98 lei finalizat http://www.em
pmd.ro/

PROIECTE DERULATE DE UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANTA
 FINANTATE PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL - DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013
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5
Acces real la piata 
muncii prin 
intreprinderea simulata

POSDRU 
90/2.1/S/63442
Cod SMIS: 22533

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Universitatea 
OVIDIUS din 
Constanta 
(Romania)

Academia de Studii Economice 
Bucureşti

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” 
Iaşi 

Universitatea de Vest din Timişoara 
Structural ConsultingTM Group

Ploae Victor iunie 2010 - mai 
2013

Crearea unei retele integrate, inter-regionale, de 
intreprinderi simulate (IS) pentru dezvoltarea 
aptitudinilor (deprinderilor) profesionale si 
imbunatatirea insertiei pe piata muncii a absolventilor 
facultatilor de profil economic pe baza unor 
parteneriate intre universitati si intreprinderi reale

11,211,111.80 lei 5,838,770.00 lei finalizat -

6

Adaptarea ofertei 
invatamantului medical 
dentar superior la 
nevoile pietei muncii si 
ale societatii bazate pe 
cunoastere

POSDRU 
86/1.2/S/63699
Cod SMIS: 21394

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Universitatea 
de Medicina şi 
Farmacie 
"Gr.T.Popa" 
Iasi (Romania)

Universitatea "Ovidius" din Constanţa
Universitatea de Medicină şi Farmacie 

"Carol Davila" din Bucureşti
Asociatia Shotron

ADRE - Asociatia Dentara Romana 
pentru Educatie

Johann Wolfgang Goethe-Universitat 
Frankfurt am Main

Amariei 
Corneliu

iulie 2010 - 
octombrie 2013

Cresterea relevantei si compatibilitatii programelor de 
studii universitare de licenta in raport cu cerintele 
pietei muncii si cu schimbarile induse de societatea 
cunoasterii prin dezvoltarea de noi curricule si 
ameliorarea cadrului intern de asigurare a calitatii in 
institutii de invatamant superior de medicina dentara 
la nivel multiregional.

15,042,145.88 lei 1,031,563.46 lei finalizat
http://adaptare.
denta.umfiasi.ro
/

7

Program postdoctoral 
pentru formare 
cercetatori in stiinte 
(PPDS)

POSDRU 
89/1.5/S/58852
Cod SMIS: 19216

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Universitatea 
din Bucuresti 
(Romania)

Universitatea „Ovidius” din Constanţa, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iaşi, 
Academia Română

Universitatea din Ioannina – Grecia; 
Şcoala Naţională Superioară de Mine 

Saint-Etienne  – Franţa; 
Laborator Central pentru Energie 

Solară şi noi Surse de Energie – Sofia 
(Bulgaria), 

Institutul de Cercetari de Piscicultură, 
Acvacultură şi Irigaţii  Haki, Szarvas 

(Ungaria), 
Universitatea din Roma Tor Vergata 

(Italia), 
Universitatea din Amsterdam (Olanda)

Coprean 
Dragomir

aprilie 2010 - 
martie 2013

Obiectivul general al proiectului este de a sustine 
cercetarea de excelenta in universitati prin dezvoltarea 
unui program postdoctoral de formare a unor resurse 
umane inalt calificate pentru cercetare in stiinte, 
organizat in trei clustere (stiinte umaniste 
interdisciplinare, matematica si stiintele naturii, 
stiintele vietii si pamintului) si 8 domenii 
fundamentale ale cunoasterii (stiinte umaniste, 
matematica, fizica, chimie, biologie, stiintele 
mediului, geologie-geofizica, geografie). Prin 
implementarea acestui proiect, se intentioneaza 
cresterea competitivitatii cercetarii prin valorificarea 
superioara a rezultatelor; dezvoltarea de noi 
tehnologii cu caracter inter si transdisciplinar si 
stimularea transferului tehnologic si a aplicabilitatii 
cercetarii; formarea si dezvoltarea abilitatilor 
manageriale pentru cercetatori; cresterea gradului de 
adaptabilitate a cercetatorilor prin mobilitate si 
promovarea schimburilor nationale si internationale; 
oferirea de stagii de formare in tara si in strainatate cu 
stimularea cercetarii in echipe mixte. 

20,863,140.00 lei 1,675,200.00 lei finalizat -

8

Sisteme moderne de 
practica pentru 
facilitarea accesului la 
piata muncii pentru 
viitorii specialisti in 
Statistica si previziune 
economica sau 
Informatica economica.

POSDRU 
90/2.1/S/63784
Cod SMIS: 22637

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Academia de 
Studii 
Economice 
Bucuresti 
(Romania)

Universitatea Ovidius din Constanta, 
Centrul National de Pregatire in 

Statistica
SC. Softwin S.R.L.

Ploae Victor iunie 2010 - mai 
2013

Facilitarea procesului de insertie pe piata muncii a 
studentilor inscrisi la institutia PP la specializarile 
Statistica si previziune economica si Informatica 
economica prin organizarea de programe de stagii 
inovatoare de pregatire practica cu materiale suport 
TIC, in cadrul initiativelor de diversificare a 
parteneriatelor interinstitutionale

9,246,212.82 lei 292,349.00 lei finalizat http://www.spi
n.ase.ro/

9

Sistem colaborativ 
integrat bazat pe 
cunostinte pentru 
imbunatatirea 
managementului 
universitatilor 
economice, in contextul 
noului Cadru National 
al Calificarilor din 
Invatamantul Superior

POSDRU 
86/1.2/S/58160
Cod SMIS: 21508

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Academia de 
Studii 
Economice 
Bucuresti 
(Romania)

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din 
Iasi

Universitatea Babes-Bolyai din Cluj
Universitatea de Vest din Timisoara
Universitatea Ovidius din Constanta
A.N.C. (Autoritatea Nationala pentru 

Calificari)
Universitatea din Amsterdam – Olanda 

(partener extern)

Ploae Victor iulie 2010 - 
iunie 2013

Restructurarea şi îmbunătăţirea sistemului de 
învăţământ superior prin dezvoltarea si implementarea 
unui sistem colaborativ pentru imbunatatirea 
managementului universitar si a calitatii ofertei 
educationale a institutiilor de invatamant superior din 
domeniul economic din Romania, in conditiile 
adaptarii la cerintele in schimbare de pe piata muncii, 
in contextul noului Cadru National al Calificarilor in 
Invatamantul Superior si al principiilor dezvoltarii 
durabile.

15,896,800.00 lei 523,537.00 lei finalizat http://www.sim
ce.ro
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10

Competente avansate-
profesionale si de 
cercetare-in 
managementul riscului 
international

POSDRU 
86/1.2/S/53202
Cos SMIS: 21303

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Academia de 
Studii 
Economice 
Bucuresti 
(Romania)

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” 
din Iaşi, 

Academia de Studii Economice din 
Bucureşti, 

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca, 

Universitatea de Vest din Timişoara,
Universitatea “Ovidius” din Constanţa 

– Facultatea de Stiinte Economice, 
Universitatea Paris – Dauphine.

Ploae Victor
septembrie 
2010 - august 
2013

Proiectul vizeaza imbunatatirea capacitatii institutiilor 
de invatamant superior din domeniul economic de a 
furniza studentilor calificari superioare relevante 
pentru cerintele in schimbare ale pietei muncii, prin 
promovarea inovarii si imbunatatirea oportunitatilor 
de invatare in ciclul de studii universitare de masterat. 

19,135,874.00 lei 2,001,613.00 lei finalizat
http://managem
entulriscului.ase
.ro/

11

Facilitarea tranzitiei de 
la scoala la viata activa 
pentru studentii din 
domeniul economie-
afaceri internationale

POSDRU 
90/2.1/S/62955
Cod SMIS: 22396

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Academia de 
Studii 
Economice 
Bucuresti 
(Romania)

Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" 

din Iaşi, 
Camera de Comerţ şi Industrie a 

Municipiului Bucureşti, 
Camera de Comerţ, Industrie, 

Navigaţie şi Agricultura Constanţa, 
Institutul European din România, 

SC SOCEP SA, 
Banca Comercialǎ Româna, 

Ensight Management Consulting SRL,
Eurogroup SAS, Franţa

Ploae Catalin 
decembrie 2010 
- noiembrie 
2013

   Obiectivul general il reprezinta corelarea dintre 
calificarile si competentele studentilor din domeniul 
economie-afaceri internationale (DEAI) si cerintele 
specifice necesare pe piata muncii, dobandite doar 
prin practica, la nivel interregional si transnational.
   Se faciliteaza tranzitia de la scoala la viata activa 
pentru 400 studenti DEAI, dezvoltand aptitudinile de 
munca si sporind posibilitatile de insertie pe piata 
muncii in momentul absolvirii.
   Pilonii fundamentali sunt: universitatea (U), 
compania (C), camera de comert (CC) si institutul de 
cercetare (IC) – parteneri in proiect, si calitatea 
resurselor umane alocate pentru realizarea acestor 
obiective (respectiv supervizori-cadre didactice si 
tutori).

11,168,004.00 lei 1,173,090.00 lei finalizat -

12

Schema inovativa 
pentru tranzitia de la 
scoala la piata muncii 
ptr studenti

POSDRU 
7/2.1/S/4 ID 2531
Cod SMIS: 4009

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Camera de 
Comerţ, 
Industrie şi 
Agricultură 
Timişoara 
(Romania)

Universitatea de Vest din Timişoara, 
Universitatea Politehnica Timişoara, 
Universitatea Babeş-Bolyai, 
Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, 
SC Confort Imobiliare SRL, 
Camera de Comerţ şi Industrie a 
Municipiului Bucureşti,
Universitatea "Ovidius" Constanta

Ploae Victor 2010-2011

Obiectivul general al proiectului este realizarea unei 
scheme practice inovatoare la nivel transregional 
asupra modului în care se face corelarea dintre 
cunoştinţele de bază, dobândite în şcoală şi 
competenţele specifice, dobândite prin practică, 
necesare locului de muncă, în vederea facilitării 
tranziţiei de la şcoală la viaţa activă, în perspectiva 
învăţării pe parcursul întregii vieţi, şi creşterea 
aptitudinilor de muncă a unui număr 400 de viitori 
absolvenţi şi în consecinţă îmbunătăţirea 
perspectivelor de inserţie ale acestora pe piaţa muncii. 

Această schemă practică va implica triunghiul, cu cei 
trei piloni - universitate, cameră de comerţ, 
intreprindere - având ca actori consilerii în carieră şi 
mentorii din intreprinderile unde se desfăşoară 
practică, liantul fiind beneficiarul proiectului, 
interfaţa cu mediul de afaceri.

Proiectul se doreşte a fi un proiect pilot care să 
contribuie la umplerea golului existent în prezent între 
scoală şi piaţa muncii. Promotorul în cadrul Regiunii 
Vest şi partenerii locali vor elabora concepţia în baza 
căreia se va realiza schema practică în toate cele 5 
regiuni, partenere în proiect.

Înscriindu-se în cadrul celor trei mari priorităţi ale 
Uniunii Europene, prioritatea convergenţă care va fi 
realizat prin finanţare prin Fondul Social European în 
cadrul  Programului Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane, proiectul răspunde

8,413,872.00 lei 1,329,040.00 lei finalizat -
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13 AgroCariera
POSDRU 
90/2.1/S/61675
Cod SMIS: 21749

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Sc Agricover 
SA (Romania)

SC Agroserv Mariuta SRL
S.C. PRIS S.R.L.

S.C. SECERIŞUL S.R.L.
SC Tudin Prod SRL

Cereal Group Societate Agricola
Cereal Research Non-Profit Ltd. 

Company
SC Agronova Impex SRL
S.C. Ada Prod Com SRL

S.C. Agromec Mihai Viteazul SRL
Universitatea de Stiinte Agronomice si 

Medicina Veterinara – Bucuresti
Universitatea Craiova – Facultatea de 

Agricultura
Universitatea Ovidius din Constanta - 

Facultatea de Științe ale Naturii și 
Științe Agricole

Universitatea de Stiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Fundatia "Centrul pentru Management 
Agricol"

Grindsted Landbrugsskole - Grindsted 

Panaitescu 
Liliana

aprilie 2011 - 
noiembrie 2012

Proiectul îşi propune să sprijine studenţii în pregătirea 
lor pentru trecerea armonioasă de la mediul de studiu 
la cel privat, de lucru, precum şi în angajarea acestora 
în domeniul agriculturii.
Proiectul AgroCariera oferă oportunitatea celor mai 
buni studenți de a participa la o vizită de studiu de 5 
zile la partenerii transnaționali din cadrul proiectului: 
Grindsted College, care este una din cele mai bine 
cotate instituții de învățământ agricol din Danemarca, 
și Cereal Research Non Profit Company, care este cel 
mai mare institut de cercetare agricolă din Ungaria.
În cadrul proiectului AgroCariera va fi conceput și 
lansat soft-ului educațional eFerma, care va 
reprezenta un instrument de lucru virtual accesibil şi 
util studenților din cadrul facultăţilor de agricultură.

5,281,593.00 lei 73,000.00 lei finalizat -

14 Bursa de proiecte
POSDRU 
86/1.2/S/62885
Cod SMIS: 21762

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Ministerul 
Educatiei, 
Cercetarii si 
Inovarii 
(Romania)

Universitatea Politehnica din 
Bucuresti, 

Universitatea Stefan cel Mare din 
Suceava, 

Universitatea Petrol – Gaze din 
Ploiesti, 

Universitatea Ovidius din Constanta
SC Novensys Corporation

SC Gold Agama Consulting

Sirbu 
Laurentiu

ianuarie 2011 - 
decembrie 2013

Obiectivul general vizeaza educatia inovativ-
antreprenoriala si formarea profesionala universitara 
in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii 
bazate pe initiativa, creativitate si cunoastere prin: 
dezvoltarea abilitatilor de a promova proiecte, a 
calitatii comunicarii, a capacitatii de negociere cu 
mediul economic  prin imbunatatirea serviciilor cu 
scopul de a creste gradul de insertie a studentilor pe 
piata muncii,  accesul la educatie prin promovarea 
portalului si de formare inovativ.

20,624,841.00 lei 1,512,903.00 lei finalizat http://www.bur
sa-proiecte.ro/

15

Student azi! 
Profesionist maine! - 
imbunatatirea 
procesului de insertie 
pe piata muncii a 
studentilor din 
domeniile tehnic / 
economic / medical 
veterinar

POSDRU/160/2.1
/S/139928
Cod SMIS: 50400

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Universitatea 
Politehnica din 
Bucuresti 
(UPB) 
(Romania)

Universitatea de Stiinte Agronomice si 
Medicina Veterinara din Bucuresti 

(USAMVB)
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

(UPB)
Universitatea "1 Decembrie" 1918 

(UAB)
Universitatea Romano-Americana 

(RAU)
Universitatea din Craiova (UC)

Universitatea „Ovidius“ din Constanţa

Zaharescu 
Eugen

aprilie 2014 - 
noiembrie 2015

Facilitarea si imbunatatirea procesului de insertie pe 
piata muncii si dezvoltarea aptitudinilor de munca a 
unui numar de 10000 de studenti inmatriculati in 
invatamantul superior tehnic/ economic/medical 
veterinar prin dezvoltarea si furnizarea de programe 
integrate de orientare, consiliere profesionala si 
dezvoltare a 500 de parteneriate cu potentiali 
angajatori. 

20,651,979.30 lei 824,979.50 lei finalizat http://proiectim
puls.ro/
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16 Proiecteaza-ti cariera!
POSDRU/161/2.1
/G/136624
Cod SMIS: 51529

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Universitatea 
Politehnica din 
Bucuresti 
(UPB)(Roman
ia)

Universitatea "Ovidius" din Constanta, 
Universitatea "Dunarea de Jos" din 

Galati
Melnic Lucia mai 2014 - 

noiembrie 2015

Obiectivul general al proiectului este asigurarea 
tranzitiei a 360 de studenti din Regiunea Sud Est spre 
piata fortei de munca, facilitand integrarea lor in 
societatea romaneasca in calitate de membri 
productivi ai acesteia.
Prin cosiliere directa, personalizata si prin pregatire 
practica, proiectul ofera membrilor grupului tinta 
competente profesionale si informatii concrete despre 
asteptarile angajat-angajator, despre cadrul legal si 
economic la care sa se raporteze, elemente de 
autoevaluare continua pe piata muncii, crescandu-le 
adaptabilitatea la cerintele unui loc de munca, 
flexibilitatea si dinamismul pe o piata a muncii foarte 
volatila in aceasta perioada de criza.
Prin inarmarea tinerilor cu abilitati si cunostinte 
prcatice, specifice domeniului in care au fost pregatiti 
in facultate, proiectul creste competitivitatea pe piata 
muncii, mareste eficienta si productivitatea 
anagajatorilor si le creaza posibilitatea adaptarii si 
integrarii mai repede in procesul de munca.
Atingerea obiectivului general al proiectului va 
genera efecte pozitive pe termen lung atat in plan 
social, cat si economic, prin conferirea unui plus de 
valoare tuturor partilor implicate: grupa tinta, 
solicitant, partener, angajator.

2,107,983.00 lei 360,098.00 lei finalizat http://www.proi
ect.ugal.ro 

17
Model "mestesugit" de 
formare si ocupare in 
regiunea Sud Est

POSDRU/137/5.2
/G/135411
Cod SMIS: 50958

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Universitatea 
“Ovidius” din 
Constanţa 
(Romania)

 Structural Consulting Group (Grupul 
de Consultanță pentru Dezvoltare 

DCG)
    Asociația Moara de Hârtie

    Addwise European Expertise
   Primăria Luncavița

Bunda 
Ramona

aprilie 2014 - 
iulie 2015

Dezvoltarea unui model antreprenorial integrat si 
sustenabil, generator de  dezvoltare rurala non-
agricola in domeniile turistic si mestesugaresc. 

2,127,684.37 lei 815,066.00 lei finalizat http://turism-
mestesugit.ro/

18

Construieşte-ti cariera, 
pas cu pas! Consiliere 
şi orientare 
profesională pentru 
elevii din regiunile 
Centru si Sud-Est

POSDRU/160/2.1
/S/132690
Cod SMIS 50387

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Asociaţia 
Donit din 
Braşov 
(Romania)

Universitatea de Medicină și Farmacie 
Târgu Mureș

Universitatea "Ovidius" Constanța
Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu

Universitatea "Dunărea de Jos" Galați

Frunza Virgil
aprilie 2014 - 
septembrie 
2015

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă 
promovarea unor măsuri de corelare a sistemului de 
învăţământ şi piaţa muncii prin activităţi de consiliere 
si orientare profesionala , in vederea pregătirii pentru 
inserție pe piața muncii a 20.000 de elevi cu 
predilectie din liceele teoretice si vocationale, dar si 
elevi din clasa a VIII-a, apartinand regiunilor Centru 
si Sud-Est, în vederea cresterii gradului de ocupare in 
randul absolvenților unităților de învățământ public. 
Proiectul vizează creşterea adaptabilităţii tinerilor la 
cerinţele pieţei muncii şi la cerinţele specifice locului 
de muncă, precum si educarea capacității de a avea 
opțiuni personale, în cunostință de cauză

19,297,268.63 lei 2,022,916.00 lei finalizat
http://86.125.1
14.137/constru
iestecariera/



Nr.
Crt. Titlul proiectului

Tip proiect/ 
Nr.contract/ Cod 

proiect/ 
Finantator Beneficiar Parteneri Coordonator 

proiect UOC
Perioada de 

implementare Obiectiv general Valoare totala 
proiect - contractata

Valoare UOC - 
contractata

Stadiu 
proiect Link
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CERO - Profil de 
carieră : Cercetător 
român

POSDRU/159/1.5
/S/135760
Cod SMIS: 50701

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Universitatea 
de Medicină şi 
Farmacie 
"Carol Davila" 
din Bucureşti 
(Romania)

Universitatea de Medicină și Farmacie 
”Carol Davila” București, 
Institutul Clinic Fundeni, 

Institutul Național de Cercetare – 
Dezvoltare în Domeniul Patologiei și 
Științelor Biomedicale ”Victor Babes”, 
Universitatea de Medicină și Farmacie 

”Gr. T. Popa”, Iași, 
Institutul Național de Endocrinologie 

”C. I. Parhon”, 
Facultatea de Medicină Constanța prin 

Universitatea Ovidius, 
SC Cytogenomic Medical Laboratory 

SRL

Tuta Liliana aprilie 2014 - 
decembrie 2015

Cresterea atractivitatii si motivatiei pentru alegerea 
unei cariere in cercetare, in conditiile unui sprijin
 financiar consistent pentru 102 doctoranzi din sfera 
urologiei si din alte domenii de  medicină, farmacie și 
medicina dentara dar si din facultati conexe precum 
chimie, fizica, biologie si inginerie, pentru a 
determina o cercetare interdisciplinara intr-o o 
perioada de 12 luni.

12,998,211.80 lei 2,370,082.50 lei finalizat http://cercetare‐
cero.ro/

20

Reţea de formare 
continuă a cadrelor 
didactice pentru a 
utiliza multimedia, 
instrumentaţia virtuală 
şi web 2.0 în aria 
curriculară Matematică 
şi Ştiinţe ale naturii 
(ProWeb)

POSDRU/157/1.3
/S/141587
Cod SMIS: 53099

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Universitatea 
Valahia din 
Târgovişte 
(Romania)

    Universitatea “Ovidius” din 
Constanţa;

   Universitatea “Constantin Brâncuşi” 
din Târgu-Jiu;

    Universitatea "Lucian Blaga" din 
Sibiu;

    Universitatea “Ștefan cel Mare” din 
Suceava.

Petac Eugen mai 2014 - 
octombrie 2015

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea 
formarii continue a cadrelor didactice preuniversitare 
din aria curriculara matematica si stiintele naturii  
(fizica, chimie, biologie) prin dezvoltarea si 
implementarea de instrumente didactice inovative la 
nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare. Proiectul 
urmareste imbunatatirea oportunitatilor de progres in 
cariera si accederea la un nivel superior de dezvoltare 
profesionala a cadrelor didactice prin dezvoltarea si 
furnizarea de programe de formare cu scopul 
introducerii competentelor TIC in activitatea 
didactica.  Adaptarea curriculumului si a 
continuturilor educationale la cerintele societatii 
informationale necesită utilizarea, perfectionarea si 
adaptarea continuă la conceptele din sfera TIC.

5,845,359.05 lei 734,346.00 lei finalizat http://proweb.s
sai.valahia.ro/

21

Cercetarea realitatii 
educationale-
coordonata 
fundamentala a 
formarii viitorilor 
profesori

POSDRU/156/1.2
/G/139720
Cod SMIS: 53215

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Universitatea 
OVIDIUS din 
Constanta, 
Facultatea de 
psihologie si 
stiinte ale 
educatiei 
(Romania)

-
Caprioara 
Daniela

14.05.2014 - 
13.11.2015

Formarea și dezvoltarea abilităților studenților și 
masteranzilor din domeniul Științele Educației în 
proiectarea, organizarea, desfășurarea şi valorificarea 
cercetărilor psihopedagogice atât prin elaborarea şi 
utilizarea unor instrumente de natură teoretico-
informativă și practic-acțională, cât şi prin 
implementarea unui modul de formare în teoria şi 
practica cercetării pedagogice. Pe termen mediu și 
lung, prin integrarea rezultatelor specifice anticipate 
în oferta curriculară pentru formarea iniţială, proiectul 
va sprijini dezvoltarea competențelor de autoevaluare 
și ameliorare continuă a practicilor profesionale și a 
evoluției în carieră a viitorilor specialiști în educație, 
conform Cadrului Național al Calificărilor în 
Învățământul Superior. Proiectul va avea impact şi 
asupra formării continue a specialiştilor din educaţie, 
rezultatele proiectului putând fi valorificate în 
programele de perfecţionare ale acestora.

2,075,341.00 lei 2,075,341.00 lei finalizat

http://ccepps.u
niv‐
ovidius.ro/edu‐
cercetare/

22

Performanţă 
sustenabilă în 
cercetarea doctorală şi 
post doctorală-
PERFORM

POSDRU/159/1.5
/S/138963 
Cod SMIS: 50713

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Universitatea 
"Dunarea de 
Jos" din Galaţi 
(Romania)

Universitatea Politehnică Bucureşti 
Universitatea din Piteşti

Universitatea „Ovidius” din Constanţa 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava

Anghel Florin aprilie 2014 - 
decembrie 2015

Dezvoltarea capitalului uman cu inalta calificare la 
nivel doctoral si postdoctoral prin asigurarea sustinerii 
financiare şi de formare a abilitaților şi competentelor 
necesare pe o piata modernă a muncii in care stiinta si 
tehnologia au o contributie sporita la dezvoltarea 
societatii; grupul tinta al proiectului va contribui la 
dezvoltarea competitivitatii economice si sociale a 
Romaniei si a Uniunii Europene.
Abordarea transregionala si transnationala a cercetarii 
stiinfice la nivel doctoral si postdoctoral in conditiile 
asigurarii mijloacelor si instrumentelor pentru 
dezvoltarea carierei profesionala a grupului tinta.

13,000,000.00 lei 1,201,100.00 lei finalizat http://www.per
form.ugal.ro/



Nr.
Crt. Titlul proiectului

Tip proiect/ 
Nr.contract/ Cod 

proiect/ 
Finantator Beneficiar Parteneri Coordonator 

proiect UOC
Perioada de 

implementare Obiectiv general Valoare totala 
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Valoare UOC - 
contractata

Stadiu 
proiect Link

23

"MATE-INFO.NET" 
Adaptarea programelor 
de studii universitare la 
Cadrul National al 
Calificarilor in 
Invatamantul Superior 
si crearea unei retele 
virtuale in vederea 
imbunatatirii 
interactiunii cu mediul 
de afaceri pentru a 
sustine dezvoltarea 
economica si sociala 

POSDRU/156/1.2
/G/136858
Cod SMIS: 53196

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Universitatea 
“Ovidius” din 
Constanţa 
(Romania)

The Red Point SA
AQUASoft 

Axello Communications
BluePink

Crucial Systems & Services
F5 IT 

Senior Software

Bobe 
Alexandru

mai 2014 - 
noiembrie 2015

Imbunătăţirea calităţii ofertelor educaţionale in 
invatamantul superior, pentru 6 programe de studii 
din domeniul Matematica/Informatica, prin actiuni 
inovatoare destinate asigurarii calitatii procesului 
educational si adaptarii lui la exigentele pietei muncii.

2,125,059.00 lei 2,125,059.00 lei finalizat
http://mate‐
info.univ‐
ovidius.ro/

24

Bursa de Proiecte – 
Cultura Inovativ 
Antreprenoriala 
Aplicata

POSDRU/156/1.2
/G/135587
Cod SMIS: 53185

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Universitatea 
“Ovidius” din 
Constanţa 
(Romania)

Tangible Corporation
Sirbu 
Laurentiu

mai 2014 - 
septembrie 
2015

Obiectivul general al proiectului vizeaza educatia 
inovativ-antreprenoriala si formarea profesionala 
universitara in sprijinul cresterii economice si 
dezvoltarii societatii, bazate pe initiativa, creativitate 
si cunoastere, prin: determinarea caracterului inovator 
al unui proiect, dezvoltarea valentelor de constructie a 
unui proiect, dezvoltarea abilitatilor de a promova 
proiecte, a calitatii comunicarii si a capacitatii de 
negociere cu mediul economic, insusirea tehnicilor de 
protejare a proprietatii intelectuale si de gestionare a 
etapelor si documentelor contractuale, imbunatatirea 
serviciilor in scopul cresterii gradului de insertie a 
studentilor pe piata muncii, cresterea accesului la 
educatie prin promovarea portalului tip bursa 
interuniversitara de proiecte si de formare 
inovativ–antreprenoriala

2,013,529.00 lei 2,013,529.00 lei finalizat http://bp2.univ‐
ovidius.ro/

25

Consiliere profesională 
pentru studenţii în 
medicină şi program 
integrat de practică în 
domeniul medicinei 
generale şi dentare

POSDRU/160/2.1
/S/139881 
Cod SMIS: 50398

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Universitatea 
de Medicina şi 
Farmacie 
"Gr.T.Popa" 
Iasi (Romania)

UMF „Iuliu Haţieganu“, Cluj Napoca, 
Universitatea Ovidius, Constanța, 
Asociaţia pentru Responsabilitate 

Socială, Iaşi, 
Societatea Română de Ergonomie 

Dentară, Bucureşti, 
Universitatea din Szeged, Ungaria 

S.C. Bsmartest Press Group SRL, Iaşi

Caraiane 
Aureliana

aprilie 2014 - 
decembrie 2015

OBIECTIV GENERAL: al proiectului constă in 
dezvoltarea si furnizarea serviciilor de consiliere în 
cariera şi imbunatatirea competentelor în domeniul 
medicinei pentru 5050 de studenţi la medicină 
generală și medicină dentară, în scopul creşterii 
şanselor de integrare pe piața muncii  din România. 
Admiterea la Universitatile de profil medical in anul 
2013 a inregistrat un numar ridicat de absolventi/loc 
in comparatie cu anul 2012 si anul 2011. Cresterea 
cererii pe acest profil medical conduce la necesitatea 
unei atentii sporite din partea fiecareia dintre 
Universitatile de profil in ceea ce inseamana insertia 
acestora pe piata muncii, corelat si cu necesitatile 
specializarii.Implicarea activa a centrelor universitare 
poate conduce si la o diminuare a numarului de 
absolventi din domeniul medical care dupa absolvirea 
studiilor migreaza in Uniunea Europeana. 
Imbunatatirea competentelor in domeniul medicinei 
dentare si a celei generale au in vedere si abordarea 
domeniului comunicarii cu pacientul cu dizabilitati – 
respectiv – prin organizarea si desfasurarea unor 
seminarii, intruniri pe tema: Comunicarii in sfera 
interdisciplinaritatii si a abordarii interdisciplinare a 
pacientului dizabilitat si a unor seminarii si dezbateri 
pe tematica-  Managementul abordarii pacientului cu 
dizabilitati.

16,307,986.00 lei 1,679,466.00 lei finalizat
http://www.me
dcareer.umfiasi.
ro/ro/

26 Drept la practică!
POSDRU/161/2.1
/G/139758
Cod SMIS: 53271

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Institutul 
Notarial 
Român 
(Romania)

Institutul Notarial Roman;
Universitatea Ovidius din Constanta;

Loop Operations;
Economic Confort 

Trandafir 
Raluca 

iunie 2014 - mai 
2015

Dezvoltarea aptitudinilor de munca ale 500 studenti si 
masteranzi care studiaza in domeniile drept si admin 
publica aflati în etapa de tranzitie de la scoala la viata 
activa si facilitarea acestui proces prin crearea si 
derularea unui progr integrat si personalizat de 
orientare profesionala si cons in cariera si organizarea 
de stagii de pregatire practica in cadrul unor 
organizatii care desfasoara activitati juridice

2,111,078.00 lei 2,111,078.00 lei finalizat

http://www.con
stanta‐practica‐
inr.ro/whconsta
ntainr/



Nr.
Crt. Titlul proiectului

Tip proiect/ 
Nr.contract/ Cod 

proiect/ 
Finantator Beneficiar Parteneri Coordonator 

proiect UOC
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implementare Obiectiv general Valoare totala 
proiect - contractata

Valoare UOC - 
contractata

Stadiu 
proiect Link
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Stagii de practica 
pentru studenti 
competitivi pe piata 
muncii

POSDRU/161/2.1
/G/136495
Cod SMIS: 51524

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Asociatia de 
Dezvoltare 
Intercomunitar
a Zona 
Metropolitana 
Constanta 
(Romania)

Universitatea „Ovidius” din 
Constanţa;
Asociatia ,,Centrul pentru Strategii 
şi Politici Europene”

Brasoveanu 
Flori 

09.05.2014 - 
08.12.2015

Obiectivul general: dezvoltarea aptitudinilor de 
munca pentru 375 de studenti ai Facultatii de Drept si 
Stiinte administrative in scopul cresterii insertii mai 
rapide pe piata muncii. Obiectivul proiectului 
genereaza beneficii in principal pentru grupul tinta. 
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, 
dar nu cel din urma, sa creeze premise de dezvoltare a 
unei carieri, inclusiv sprijin pentru tranzitia de la 
scoala la viata activa. Prin urmare, proiectul propune 
o abordare integrata prin corelarea instrumentelor si 
masurilor personalizate pentru grupul tinta, precum 
informare, consiliere si orientare profesionala pentru 
o participare activa pe piata muncii pe termen lung. 
Vor fi promovate operatiuni specifice pentru corelarea 
programelor de educatie si formare profesionala cu 
dinamica pietei muncii din regiunea de implementare, 
prin activitatile de practica studenteasca desfasurate la 
unitati economice/institutii publice reprezentative din 
domeniile de interes, in scopul redirectionarii 
studentilor catre oportunitatile de integrare pe piata 
muncii identificate in cadrul proiectului. Mai mult, 
proiectul urmareste reducerea timpului de adaptare la 
cerintele pietei muncii, cresterea nivelului de 
competitivitate, depasirea „handicapului” lipsei de 
experienta, informare permanenta asupra tendintelor

2,116,160.00 lei 380,485.00 lei finalizat www.stagiipra
ctica.ro

28 Masuri integrate pentru 
egalitate de sanse

POSDRU/146/6.3
/G/130592
Cod SMIS: 50944

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Unitatea 
Administrativ 
Teritoriala 
Municipiul 
Constanta 
(Romania)

Universitatea „Ovidius” din Constanţa;
Institutul pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane

Brasoveanu 
Flori 

aprilie 2014 - 
octombrie 2015

Obiectivul general: Facilitarea accesului pe piata 
muncii a grupurilor vulnerabile (femei) si construirea 
unei cariere profesionale in contextul promovarii unei 
societati incluzive in scopul asigurarii bunastarii 
femeilor din mediul urban si rural al regiunii Sud Est. 
Obiectivul proiectului genereaza beneficii in principal 
pentru grupul tinta. Prin activitatile proiectului se 
urmareste sa se creeze securitate emotionala femeilor, 
sa stimuleze motivatia lor de a se integra in societate, 
sa alcatuiasca un sistem de valori pe care sa-l urmeze 
si sa-l respecte membrii grupului tinta, sa 
imbunatateasca abilitatile sociale, sa stimuleze 
increderea in sine si nevoia de a se alatura unui grup 
social si profesional, sa le invete pe femei principiile 
care decurg din traiul independent, autonomia, 
siguranta de sine( femeile sa nu mai fie victime ale 
discriminarii si hartuirii sexuale), autocontrolul si 
ultimul, dar nu cel din urma, sa creeze premise de 
dezvoltare a unei carieri, inclusiv sprijin pentru 
initierea unei afaceri. Prin urmare, proiectul propune 
o abordare integrata prin corelarea instrumentelor si 
masurilor personalizate pentru grupul tinta, precum 
informare si formare profesionala pentru o participare 
activa pe piata muncii pe termen lung. Vor fi 
promovate operatiuni specifice pentru promovarea 
incluziuniisociale si economice a femeilor 
dezavantajate din punct de vedere social in scopul 
redirectionarii acestora catre oportunitatilor de 
integrare pe piata muncii identificate in cadrul 
proiectului. Prin urmare, adaptarea abilitatilor 
membrilor grupului tinta la cerintele de pe piata

1,990,385.00 lei 173,250.00 lei finalizat www.egalitate-
de-sanse.ro
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SIMPRACT - Tranziţia 
de la şcoală la viaţa 
activă prin practică şi 
crearea de întreprinderi 
simulate

POSDRU/160/2.1
/S/138113
Cod SMIS: 50392

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Consiliul 
Naţional al 
Întreprinderilo
r Private Mici 
şi Mijlocii din 
România

Academia de Studii Economice 
București;

Universitatea ”Ovidius” din Constanța;
Universitatea „Dunărea de Jos” din 

Galați;
Universitatea din Craiova;

Universitatea ”Lucian Blaga” din 
Sibiu;

Universitatea Tehnică „Gheorghe 
Asachi” din lași;

Universitatea ”Valahia” din 
Târgoviște;

Universitatea ”Constantin Brâncuși” 
din Târgu-Jiu;

Asociația ”Patronatul Tinerilor 
Întreprinzători din România”

Spatariu 
Cerasela 

aprilie 2014 - 
decembrie 2015

Obiectivul general il reprezinta facilitarea tranzitiei de 
la scoala la viata activa a 7000 de studenti 
inmatriculati in sistemul national de invatamant – 
printr-o serie de activitati de consiliere, orientare 
profesionala si actiuni cu caracter inovator care vor 
conduce la dezvoltarea de competente antreprenoriale 
si de aptitudini de munca necesare insertiei acestora 
pe piata muncii.

17,384,209.71 lei 1,364,727.57 lei finalizat http://www.sim
pract.ro/

30 Egale pe piata muncii, 
egale in afaceri

POSDRU/144/6.3
/S/131853
Cod SMIS: 53887

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Universitatea 
din Craiova

Universitatea Ovidius din Constanta
Spatariu 
Cerasela 

mai 2014 - 
septembrie 
2015

Obiectivul general al proiectului Dezvoltarea carierei, 
integrarea pe piata muncii si in afaceri a femeilor din 
regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud-Est prin actiuni 
tintite pe formarea si dezvoltarea de competente 
profesionale si antreprenoriale, pe combaterea 
discriminarii si pe cresterea stimei de sine.

4,109,590.00 lei 327,600.00 lei finalizat http://www.fem
activ.ro

31

Aplicarea 
metodologiilor de 
cercetare științifică în 
domeniul științelor 
medicale și promovarea 
culturii antreprenoriale 
pentru facilitarea 
inserției pe piața 
muncii a studenților 
mediciniști din ciclul 
de studii universitare de 
licență

POSDRU/156/1.2
/S/141745
Cod SMIS: 53273

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Universitatea 
de Medicină şi 
Farmacie 
„Carol Davila” 
din Bucureşti 
(Romania)

Institutul Naţional de Boli Infecţioase 
"Prof. dr. Matei Balş";

Universitatea Ovidius din Constanța
Rugina Sorin 

mai 2014 
(februarie 2015 -
UOC) - 
decembrie 2015

Îmbunătățirea procesului educațional de pregătire a 
studenților mediciniști aflați la nivelul studiilor de 
licență pentru adaptarea acestora la rigorile pieței 
muncii constituie obiectivul proiectului. Vor fi 
dezvoltate mecanisme de formare, sub forma unor 
cursuri modulare, cu un pronunțat accent practic și 
orientate direct pe necesitățile studenților mediciniști 
din ciclul de studii de licență. Obiectivul general 
respectă și urmează obiectivul specific POSDRU 
2007-2013 de a promova principiul educației și 
formării în învățământul superior și în cercetare prin 
dezvoltarea unor cursuri și colaborări instituționale 
bine conturate și cuantificabile. Prin urmărirea 
obiectivului general vor fi create condițiile necesare 
pentru ca un grup bine definit de studenți mediciniști 
din ciclul de studii universitare de licență să 
beneficieze de o pregătire de cea mai înalta ținută 
academică. Aceasta va fi complementară actualelor 
programe analitice și curricule și va avea drept efect 
pozitiv pe termen lung adaptarea acestora la nevoile 
pieței muncii. În același timp, în urma derulării 
modulelor care abordează metodologiile de cercetare 
științifică din domeniul medical, studenții mediciniști 
din ciclul de studii universitare de licență vor fi 
sprijiniti în dezvoltarea pe termen lung a carierei.

2,164,993.60 lei 265,542.00 lei finalizat http://studmed.
umf.ro/

32

Competente cheie 
pentru implicare civica 
in sprijinul dezvoltarii 
durabile - Energy 
Smart

POSDRU/190/1.1
/S/156977
Cod SMIS: 59416

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Inspectoratul 
Scolar 
Judetean 
Constanta

Universitatea “Ovidius” din Constanța
Power Net Consulting SRL Melnic Lucia

31 iulie 2015 - 
15 decembrie 
2015

Sprijinirea dobândirii de competențe cheie pentru un 
număr de 15.100 elevi din ciclul liceal, gimnazial și 
primar prin promovarea dezvoltării durabile și 
participarea la concursul tematic Energy Smart în 
județul Constanța.

3,735,846.19 lei 99,323.00 lei finalizat
http://energysm
art.power.ro:11
81/index.php

33 PPC-Practic pentru 
Cariera!

POSDRU/189/2.1
/G/156686
Cod SMIS: 59294

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Universitatea 
OVIDIUS din 
Constanta 
(Romania)

SC Profiles International SRL
Trandafir 
Raluca 

8 iulie 2015 – 7 
decembrie 2015

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea 
aptitudinilor pt un numar de 150 studenti inmatriculati 
in sistemul national de invatamant (licenta si master), 
prin facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa in 
vederea insertiei viitoare pe piata muncii, in domenii 
profesionale relevante specializarii studiate si 
propriului set de competente.

2,005,669.79 lei 759,150.00 lei finalizat http://www.ppc‐
ovidius.ro/
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PROKINETO – 
Program de consiliere 
și dezvoltarea 
aptitudinilor viitorilor 
specialiști în 
kinetoterapie

POSDRU/18/2.1/
G/156834
Cod SMIS: 59263

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Universitatea 
OVIDIUS din 
Constanta 
(Romania)

-
Damian 
Mirela

august-
decembrie 2015

OBIECTUL GENERAL AL PROIECTULUI este 
facilitarea procesului de inserție pe piața muncii a 180 
de studenți și masteranzi înscriși în învățământul 
superior din Regiunea de Sud Est în domeniul 
kinetoterapiei, prin oferirea de stagii de practică 
pentru dezvoltarea și dobândirea competențelor 
profesionale și de servicii interactive de informare, 
orientare și consiliere profesională și de în vederea 
construirii unei cariere profesionale pe o piață a 
muncii inclusiva.

1,729,753.01 lei 1,729,753.01 lei finalizat http://www.pro
kineto.ro/

35

Promovarea stiintei si 
calitatii in cercetare 
prin burse doctorale 
(PROSCIENCE)

POSDRU/187/1.5
/S/155420
Cod SMIS: 59028

Uniunea 
Europeană 
(FSE) prin 
POSDRU 2007-
2013

Universitatea 
POLITEHNIC
A din 
Bucuresti 
(Romania)

Universitatea Ovidius din Constanta;
Universitatea de Medicina si Farmacie 

"Carol Davila" din Bucuresti

Caraiane 
Aureliana

iulie 2015 - 
decembrie 2015

Obiectivul general al proiectului este atragerea a 150 
de doctoranzi si sprijinirea acestora pentru a urma si 
aprofunda o cariera performanta in cercetare si pentru 
a putea sa faca fata exigentelor inalte ale societatii 
bazate pe cunoastere. Resursele umane competitive 
reprezinta cheia dezvoltarii societatii, astfel incat 
fiecare noua generatie de cercetatori bine pregatiti va 
contribui la crearea de plus valoare in societate. 
Efectul pe termen mediu si lung va fi integrarea 
elitelor din domeniile sprijinite in instututii de 
cercetare din tara, astfel incat Romania sa realizeze o 
dezvoltare durabila si sustenabila. 

5,486,306.31 lei 557,048.88 lei finalizat http://www.pro
science.upb.ro/


