MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Universitatea POLITEHNICA din București
Proiecte UPB finanțate din Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Nr. crt.

Codul contractului

Titlul proiectului

Bugetul contractat (lei) Perioada de implementare Obiectivul general

1

POSDRU/21/1.5/G/32379

Program doctoral interregional și
transnațional de excelență în domeniile
„Calculatoare și tehnologia informației” și
„Ingineria sistemelor” pentru o economie
bazată pe cunoaștere (CATIIS)

1.799.000

2

POSDRU/81/3.2/S/52761

Metode flexibile de organizare și formare în 14.651.913
domeniul noilor tehnologii pentru sectorul
energie

01.10.2009 - 30.09.2011

29.10.2010 - 31.01.2014

Realizarea unui program doctoral de excelență, la
standarde europene, în domeniile „Calculatoare și
Tehnologia Informației” și „Ingineria Sistemelor”
prin: inovarea conținutului programului doctoral și
orientarea cercetărilor către direcții prioritare de
cercetare la nivel național și european;
interconectarea competențelor științifice și
educaționale ale partenerilor cu universități din
Uniunea Europeană în cadrul unei rețele doctorale
de competențe; îmbunătățirea organizării școlilor
doctorale din universitățile partenere și propunerea
unor standarde de calitate a programelor doctorale.

Rezultatele relevante

Proiectul CATIIS a creat următoarele beneficii pentru
doctoranzii implicați în proiect: realizarea portalului
doctoranzilor în care se poate urmări parcursul
științific al doctoranzilor și producția lor științifică,
atât de către profesorii conducători de doctorat cât
și de publicul larg; realizarea cursurilor doctorale și a
modulelor de învățare; organizarea cursurilor și
implicarea doctoranzilor în cursuri și urmărirea
acestora a modulelor de învățare; beneficiu referitor
la modelul de organizarea tezelor în co-tutelă şi teze
în co-directorat și participarea în astfel de teze;
participarea la Zilele doctoranzilor, organizate atât în
2010 cât și în 2011, manifestare inițiată de proiectul
CATIIS și care devine o manifestare permanentă a
partenerilor din proiect (în cadrul acestei manifestări
doctoranzii au ocazia să își prezinte cercetările, să
interacționeze cu conducători de doctorat și
specialiști cu experiență pentru un feedback critic
asupra muncii lor, dar și cu alți doctoranzi cărora le
pot împărtăși din problemele și gândurile lor).
Creşterea adaptabilităţii angajaţilor din sectorul
Principalele avantaje ale implementării proiectului
energie şi promovarea formelor flexibile de
au fost : operatorii din sectorul energie au avut
organizare a muncii în cadrul operatorilor din
posibilitatea de a beneficia de soluţii alternative de
sector. Pe termen lung, proiectul a îmbunătăţit
organizare pentru creşterea competitivităţii şi
modul de organizare al operatorilor din sectorul
promovarea cogenerării de înaltă eficienţă; 50 de
energie pentru că a oferit alternative de organizare manageri au obţinut abilităţi sporite pentru
şi a dezvoltat abilităţile managerilor din sector, în
implementarea unor modele inovatoare de
vederea aplicării unor forme inovatoare, eficiente şi organizare ; membrii grupului ţintă (actori activi în
flexibile de organizare a muncii.
sectorul energetic, în mod special din domeniul
alimentării centralizate cu căldură) au dobândit noi
competenţe recunoscute naţional în domeniul TIC şi
al noilor tehnologii utilizate în sectorul energie ;
membrii grupului ţintă au beneficiat de cursuri de
perfecţionare de înaltă ţinută, în afara programului
de educaţie continuă a companiilor.

3

POSDRU/86/1.2/S/62485

Sistem de formare și evaluare centrat pe
student, online, la discipline fundamentale
de licență și masterat din învățământul
superior tehnic

20.346.180

01.09.2010 – 30.11.2013

4

POSDRU/90/2.1/S/58108

Restructurarea sistemului de practică
productivă a studenților din învățământul
tehnic superior – TRIPOD

19.961.445

01.09.2010 – 31.08.2013

5

POSDRU/161/2.1/G/142389 Mai multă practică în școală, mai mult
succes la angajare

1.820.478,98

30.04.2014 – 29.07.2015

Obiectivul general al proiectului este de a crea și
implementa un sistem de formare și evaluare
centrat pe student, ca ansamblu de module
dedicate suport, online, inovativ, pentru studenții și
cadrele didactice care interacționează la discipline
fundamentale – matematică, fizică etc. – din
ciclurile de studii universitare de licență și masterat
– învățământ superior tehnic, la nivel multi-regional
și sustenabil, în raport cu cerințe didactice,
profesionale, funcționale și de calitate specifice,
funcție de restricții standard sau generate de
universitățile partenere în proiect, corelativ cu
nevoile pieței muncii, cu dezvoltarea științei și
tehnologiei, cu dinamica economiei și societății
bazate pe cunoaștere, cu aplicabilitate pe termen
mediu și lung – în perioada proiectului și după
aceasta, continuu.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea
aptitudinilor de muncă pentru minim 3000 de
studenţi din învăţământul tehnic superior, în scopul
creşterii nivelului de calificare şi a unei inserţii mai
rapide pe piaţa muncii.

Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru 150 de
studenți masteranzi din domeniile ingineria
mediului şi inginerie mecanică, din regiunea
București-Ilfov, în scopul inserției pe piața muncii,
prin corelarea cunoștințelor teoretice cu abilitățile
practice.

Dezvoltarea unui domeniu relevant: Sistem de
formare și evaluare centrat pe student, online;
Dezvoltarea conținutului matriceal a 5 discipline
fundamentale obiectiv de licență și masterat din
învățământul superior tehnic: Matematică, Fizică,
Chimie, Mecanică și Informatică; Realizarea unei
platforme informatice,
http://posdru62485.discipline.upb.ro, care
integrează modulele complexe de formare şi
evaluare centrate pe student online, asociate
disciplinelor fundamentale obiectiv de licență și
masterat Matematică, Fizică, Chimie, Mecanică și
Informatică, ca suport activ pentru studenți,
masteranzi, cadre didactice și alt personal.

Încheierea a 688 de acorduri cu agenţi economici în
vederea organizării şi derulării stagiilor de practică;
Desfăşurarea în cadrul proiectului a stagiilor de
practică pentru un număr de 3647 studenţi;
Efectuarea unor stagii de practică de 1 săptămână la
Universitatea din Trento pentru un număr de 130 de
studenţi; Pregătirea unui număr de 171 de tutori din
întreprinderi.
Avantajul principal al proiectului a vizat dezvoltarea
aptitudinilor de muncă pentru 150 de studenți din
regiunea București-Ilfov, în scopul inserției acestora
pe piața muncii, prin corelarea cunoștințelor
teoretice cu abilitățile practice. În urma
implementării proiectului s-au constatat
următoarele beneficii: 300 studenți din două
Universități din România (Universitatea
POLITEHNICA din București și Universitatea de
Știinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din
Bucureşti) au fost orientați, consiliați și îndrumați în
sprijinul tranziției de la școală la viața activă, prestagiu de practică; 150 de studenți din aceleaşi două
Universități au fost orientați, consiliați și îndrumați
pe perioada stagiului de practică; au fost încheiate
parteneriate între cele două universități și companii
din domeniul ingineriei mediului și mecanică, în
vederea facilitării tranziției de la școală la viața activă
a masteranzilor; 150 de teme de practică, inclusiv
teme ce vor urmări principiul „Dezvoltarii durabile”
și/sau „Inovării și TIC”, au fost abordate.

6

POSDRU/156/1.2/G/136776 Educaţie şi formare profesională prin
îmbunătăţirea calităţii programelor de
masterat în ingineria mediului MasterMediu

2.096.620

14.05.2014 – 13.11.2015

Creşterea accesului la educaţie şi formare în cadrul
celor 5 programe de master în domeniul ingineriei
mediului, din cadrul a 4 facultăţi din Universitatea
POLITEHNICA din Bucureşti: SIM, ISB, Chimie
Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, Energetică.

7

POSDRU/6/1.5/S/5159

Doctoranzi în sprijinul inovării şi
competitivităţii

18.500.000

01.10.2008 – 30.09.2011

Creşterea competitivităţii absolvenţilor programelor
de doctorat prin dobândirea de cunoştinţe,
competenţe şi abilităţi mai bune în concordanţă cu
cerinţele dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere.

8

POSDRU/9/3.1/S/11 - 2920

Promovarea culturii antrepenoriale:
Adaptabilitate, Dinamism, Initiaţivă în
Industria Electronică ELAN

10.038.304

02.02.2009 - 01.02.2012

Dezvoltarea pe toată durata vieţii a competenţelor
antreprenoriale şi manageriale a resurselor umane
din IMM cu activitate în industria electronică, cu
mare impact în întreaga economie
(microelectronică, RF/wireless, optoelectronică,
MEMS).

9

POSDRU/7/2.1/S/3405

Parteneriat național pentru implementarea
proiectelor firme-facultăți în vederea
tranziției de la școală la viața activă (PACT)

2.700.600

01.11.2008 - 31.10.2011

Principalul obiectiv al proiectului este promovarea și
dezvoltarea de parteneriate între universitățile
tehnice din România, mai precis facultăţile de IT&C
şi companiile din industria de profil pentru a facilita
inserția și adaptarea absolvenţilor pe piaţa muncii
precum şi creşterea calităţii profesionale a acestora.

10

POSDRU/19/1.3/G/6508

Dezvoltarea de cariere în învățământ prin
formarea resurselor umane (CIFRU)

1.846.055

02.03.2009 - 28.02.2011

Crearea unui sistem complex de analiză, informare,
formare, promovare şi sprijin în vederea formării
profesionale a personalului didactic din
învăţământul secundar inferior, secundar superior,
profesional şi tehnic, (ISCED 2-4), de care va
beneficia un număr de 80 de persoane din regiunea
Bucureşti-Ilfov.

Realizarea de studii şi analize privind calitatea
programelor de masterat în domeniul ingineriei
mediului, viziunea şi posibilităţile de absorbţie pe
piaţa muncii a celor 201 de absolvenţi din grupul
ţintă, acordarea de subvenţii şi burse pentru 201
masteranzi, modernizarea a 4 săli şi dotarea acestora
cu mobilier nou, şi echipamente multimedia,
introducerea unui modul de instruire privind
egalitatea de şanse pentru grupul ţintă.
106 doctoranzi au obţinut titlul de doctor, platforma
de management a activităţii doctoranzilor :
http://doctoranzi.pub.ro, 73 doctoranzi au plecat în
stagii de pregătire/cercetare, 733 de articole
ştiinţifice (496 prezentate, 568 publicate) elaborate
de doctoranzi, organizarea a două module de
pregătire complementare: „Managementul
proiectelor de cercetare” și „Etica în cercetare.
Aspecte legate de drepturile de autor”.
Proiectul a implementat programe şi servicii
inovatoare, de asistenţă pentru crearea de afaceri,
inclusiv prin intermediul proiectelor de tip spin-off şi
start-up în domeniul tehnologiei electronice de vârf,
a sprijinit şi susţinut IMM din industria electronică, în
aplicarea inovaţiilor de natură tehnologică şi
organizaţională. Proiectul a avut o contribuţie
concretă la sprijinirea firmelor inovative în domeniul
tehnologiei electronice de vârf cu mare impact în
întreaga economie (microelectronică, RF/wireless,
optoelectronică, MEMS), contribuind la creşterea
competitivităţii întreprinderilor, în special a
microîntreprinderilor şi a celor mici şi mijlocii
(inclusiv a celor de tip start-up şi spin-off) din
industria electronică prin creşterea capacităţii de
inovare cercetare – proiectare tehnologică şi
dezvoltare de produse noi.
4421 de persoane asistate în tranziţia de la şcoală la
viaţa activă și beneficiare ale serviciilor de consiliere
în carieră, 414 de tutori şi maiştri formaţi în vederea
sprijinirii tranziţiei de la şcoală la viaţa activă, 395 de
parteneriate între şcoli, universităţi, întreprinderi şi
alte instituţii încheiate în vederea sprijinirii tranziţiei
de la şcoală la viaţa activă.
104 de persoane din educaţie şi formare
instruite/perfecţionate, 93 de participanţi la
instruire, formare profesională continuă, evaluarea
necesităţilor grupurilor ţintă pe baza chestionarelor
de necesităţi şi sub forma unei analize SWOT.

11

POSDRU/26/3.1/G/39189

Diseminarea culturii antreprenoriale și
promovarea parteneriatelor în regiunea de
Sud – Est

1.849.046,14

25.06.2009 - 30.06.2010

12

POSDRU/26/3.1/G/39186

Promovarea culturii antreprenoriale la
nivelul regiunii Sud-Est (PAR SE)

1.773.642

25.06.2009 - 30.06.2010

13

POSDRU/88/1.5/S/61178

Competitivitate și performanță în cercetare 19.506.525
prin programe doctorale de calitate
(ProDOC)

01.03.2010 – 28.02.2013

14

POSDRU/88/1.5/S/60203

Dezvoltarea de cariere științifice
competitive prin programe de burse
doctorale (COMPETE)

20.486.460

01.03.2010 – 28.02.2013

15

POSDRU/6/1.5/S/7713

Pregătire competitivă a doctoranzilor în
domenii prioritare ale societăţii bazate pe
cunoaştere

18.500.000

01.10.2008 – 30.09.2011

Obiectivul general al proiectului este de a disemina
instrumentele și beneficiile culturii antreprenoriale
și a importanței parteneriatului în afaceri în rândul
grupurilor țintă la nivelul Regiunii Sud-Est, prin
furnizarea de informații și seminarii de formare
profesională pentru dezvoltarea capacităților
antreprenoriale, cât și prin crearea și promovarea
de materiale didactice privind parteneriatul în
afaceri.

Obiectivul de dezvoltare durabila a fost atins prin
faptul că printre domeniile abordate în cadrul
programului de instruire s-au tratat și subiecte
precum dezvoltare durabilă, responsabilitate socială
a întreprinderilor, probleme sociale și de mediu
specifice mediului antreprenorial românesc. Aceasta
reprezintă o etapă fundamentală pentru a avea
oameni pregătiți în a face față provocărilor
economice prezente și în a acționa responsabil
pentru generațiile viitoare. Grație naturii sale,
consorțiul din proiect a oferit o expertiză unică în
câmpul cercetării și dezvoltării, inovației și TIC,
proiectul contribuind astfel la atingerea obiectivului
orizontal TIC și inovare. Abordarea transnațională a
proiectului este dată de implicarea directă a unui
partener transnațional, care a adus un transfer
internațional de know-how într-o serie de câmpuri
specifice (precum training managerial, dezvoltare
durabilă și asistență pentru lansarea unei afaceri).
Obiectivul general al proiectului este de a promova Obiectivul de dezvoltare durabila a fost atins prin
cultura antreprenorială la nivelul Regiunii Sud-Est, faptul că printre domeniile abordate în cadrul
atât prin furnizarea de seminarii de formare
programului de instruire s-au tratat și subiecte
profesională și informații pentru inițierea de noi
precum dezvoltare durabilă, responsabilitate socială
afaceri - crescând astfel abilitățile și competențele a întreprinderilor, probleme sociale și de mediu
grupurilor țintă de a-și pune în aplicare ideile
specifice mediului antreprenorial românesc. Aceasta
antreprenoriale - cât și prin sprijin la dezvoltarea
reprezintă o etapă fundamentală pentru a avea
întreprinderilor existente în noi sectoare de
oameni pregătiți în a face față provocărilor
activitate.
economice prezente și în a acționa responsabil
pentru generațiile viitoare. Grație naturii sale,
consorțiul din proiect a oferit o expertiză unică în
câmpul cercetării și dezvoltării, inovației și TIC,
proiectul contribuind astfel la atingerea obiectivului
orizontal TIC și inovare. Abordarea transnațională a
proiectului este dată de implicarea directă a unui
partener transnațional, care a adus un transfer
internațional de know-how într-o serie de câmpuri
specifice (precum training managerial, dezvoltare
durabilă și asistență pentru lansarea unei afaceri).
Creşterea competitivităţii şi performanţei
114 doctoranzi care au obţinut titlul de doctor,
profesionale a absolvenţilor programelor de
platforma de management a activităţii doctoranzilor:
doctorat, în contextul mai larg al dezvoltării
http://doctoranzi.pub.ro, 101 doctoranzi au plecat în
resurselor umane, prin dobândirea de cunoştinţe, stagii de pregătire/cercetare, 117 de participări ale
competente şi abilităţi care să fie în concordanţă cu doctoranzilor evenimente ştiinţifice.
cerinţele dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere.
Îmbunătățirea performanțelor științifice ale
112 doctoranzi care au obținut titlul de doctor,
absolvenților de studii doctorale și creșterea calității platforma de management a activității doctoranzilor:
cercetării românești, în contextul ariei europene a http://doctoranzi.pub.ro, 93 doctoranzi au plecat în
cercetării, dezvoltării și inovării, din ce în ce mai
stagii de pregătire/cercetare, 117 de participări ale
competitiv.
doctoranzilor evenimente științifice.
Creșterea competitivității absolvenților programelor
de doctorat prin dobândirea de cunoștințe,
competențe și abilități mai bune în concordanță cu
cerințele dezvoltării societății bazate pe cunoaștere.

107 doctoranzi au obținut titlul de doctor, a fost
dezvoltată platforma de management a activității
doctoranzilor: http://doctoranzi.pub.ro, 89
doctoranzi au plecat în stagii de pregătire/cercetare.

16

POSDRU/89/1.5/S/54785

Program postdoctoral pentru cercetare
avansată în domeniul nanomaterialelor
NANOMAT

10.278.333

01.04.2010 - 31.03.2013

17

POSDRU/89/1.5/S/62557

Excelență în cercetare prin programe
postdoctorale în domenii prioritare ale
societății bazate pe cunoaștere (EXCEL)

20.872.850

01.04.2010 – 31.03.2013

18

POSDRU/86/1.2/S/61756

Tehnici de Analiză, Modelare și Simulare
15.332.500
pentru Imagistică, Bioinformatică și Sisteme
Complexe ITEMS

01.07.2010 - 30.06.2013

19

POSDRU/86/1.2/S/58146

Elaborarea și implementarea programelor
de masterat în domeniul Micro și
Nanomaterialelor MASTERMAT

01.07.2010– 30.06.2013

Obiectivul general al proiectului îl constituie
îmbunătățirea oportunităților de învățare, elaborare
și implementare a unor programe de masterat de
tip Bologna, inovatoare și flexibile, adaptate la
nevoile pieției muncii și a societății bazate pe
cunoaștere, în concordanță cu prevederile CNCIS, în
domeniul Micro și Nanomaterialelor. Programele de
masterat joacă un rol crucial în societatea bazată pe
cunoaștere, asigură achiziția de competențe pe care
se bazează programele de studii doctorale, permite
dezvoltarea capitalului uman în domenii variate.

20

POSDRU/90/2.1/S/62591

Practicanții de azi, profesioniștii de mâine ai 18.452.845,99
televiziunilor

01.08.2010 - 31.07.2013

Dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenților
aflați în situaţia de tranziţie de la şcoală la viaţa
activă şi, în consecinţă, îmbunătăţirea inserţiei
acestora pe piaţa muncii, prin realizarea unor stagii
de pregătire practică în domeniul audiovizualului realizarea de stagii de pregătire practică, pe
parcursul a 24 de luni pentru 1000 de studenți (500
de studenți anual) ai universităților partenere.

1315 de studenți sprijiniți în tranziția de la școală la
viața activă, 5 parteneriate încheiate pentru schimb
de experiență și bune practici, 2 ghiduri de practică
dezvoltate.

21

POSDRU/87/1.3/S/61839

Privim către viitor Formarea profesională a 11.669.158
cadrelor didactice pentru utilizarea
resurselor informatice moderne în predarea
eficientă a chimiei (e-Chimie)

01.09.2010 – 31.01.2014

Formarea şi dezvoltarea competenţelor personalului
didactic de chimie din învăţământul gimnazial şi
liceal, în vederea îmbunătăţirii capacităţii acestuia
de a utiliza metode interactive pentru transferul de
cunoştinţe.

2 programe de pregătire continuă a profesorilor din
învăţământul preuniversitar acreditate până în anul
2016 („Privim către viitor – e-Chimie” – 89 ore – 25
credite transferabile, „TIC – Chimie” – 40 ore – 10

10.357.114

Formarea profesională a tinerilor cercetători cu
titlul de doctor prin dezvoltarea unui program de
postdoctorat întrun domeniu avansat al ştiinţei, cel
al nanomaterialelor pentru a sprijini cariera în
cercetare a acestor tineri şi astfel pentru inserţia lor
rapidă şi deplină pe piaţa muncii.
Creşterea competitivităţii şi performanţei
profesionale a cercetătorilor care au obţinut titlul
de doctor, prin participarea la programe postdoctorale de calitate în domenii prioritare ale
Strategiei Naţionale de Cercetare – Dezvoltare
–Inovare 2007-2013, competitive la nivelul
comunităţii ştiinţifice internaţionale.
Obiectivul fundamental al programului de master
propus este pregătirea studenților pentru o carieră
de cercetare în inginerie, în domeniile cu impact
social maxim în viitorul imediat: bioinformatică,
sisteme complexe, semnale multidimensionale,
pregătire ce necesită în primul rând o bază
matematică solidă care lipsește azi în programele
orientate tehnologic ale licențelor de 3 și 4 ani - tip
Bologna.

1 școală postdoctorală dezvoltată, 160 de articole
publicate în reviste de specialitate, 39 articole
publicate în volumul unor conferințe, 163 lucrări
prezentate la conferințe.

80 de cercetători asistaţi financiar – cercetare post
doctorală, 500 de lucrări ştiinţifice prezentate –
cercetare post doctorală, 737 de lucrări ştiinţifice
publicate – cercetare post –doctorală, 44 de
cercetători postdoctorat care au efectuat 77 de
stagii în străinătate, 81 de participări la evenimente
ştiinţifice.
18 noi cursuri dezvoltate la nivelul masterelor
străine de renume, 2 laboratoare noi (Procesarea
informației în Sisteme de calcul cuantic
și Bioinformatica și Genomica Computațională),
achiziționarea primului calculator paralel al Facultății
de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia
Informației, peste 75% din studenții primelor
promoții au elaborat teza lor de master în
laboratoare de cercetare și companii din străinătate
(Franța, Germania, Irlanda, Singapore, Italia).
2 universități sprijinite, 2 calificări
dezvoltate/actualizate în învățământul superior, 60
de participanți la instruire în învățământul superior,
4 programe de licență/masterat dezvoltate/adaptate
conform CNCIS - învățământ superior, 46 de
manuale dezvoltate, 49 de cadre didactice din
învățământul superior care și-au îmbunătățit
formarea profesională, 22 de articole științifice
publicate sau în curs de publicare în reviste cotate
ISI.

inclusă în portalul proiectului, 2790 de participanţi la
instruire - formare profesională continuă.
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POSDRU/87/1.3/S/64227

Formarea personalului didactic din
15.302.093
învăţământul secundar (ISCED 2-3) în
vederea utilizării tehnologiei informaţiei şi a
instrumentelor e-learning în activitatea
didactică (e-Prof)

01.08.2010 - 31.07.2013

Formarea cadrelor didactice din învăţământul
secundar (ISCED 2-3) în vederea dobândirii şi
certificării de competenţe în utilizarea aplicaţiilor şi
metodelor interactive de e-learning.

Instruirea a peste 2000 cadre didactice ISCED 2-3
prin cursuri de tehnologia informaţiei și e-learning; Dotarea şi amenajarea unui laborator complet (CA
009), cu 25 de calculatoare, aer condiţionat şi
aparatură modernă de proiecţie (videoproiector,
tablă inteligentă etc.), precum şi dotarea altor două
laboratoare cu tehnică nouă de calcul; Formarea a
25 instructori pentru cursuri de e-learning şi TIC.
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POSDRU/86/1.2/S/61810

Sistem integrat de programe de masterat în 20.750.329
domeniul ingineriei de sunet, imagine şi al
aplicaţiilor multimedia PROMISE

01.10.2010 - 31.09.2013

314 de participanţi la instruire – învăţământ
superior, 6 universități spijinite, 10 programe de
licenţă/ masterat dezvoltate/adaptate conform
CNCIS- învăţământ superior.
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POSDRU/106/5.1/G/77145

Mai multe șanse pentru un loc de muncă!
(MMS)

1.733.500

01.11.2010 – 31.10.2012

Aducerea unor contribuţii la restructurarea
învăţământului universitar de masterat şi în
particular la extinderea şi actualizarea sistemului
naţional de calificări, prin dezvoltarea coerentă
unitară şi eficientă a unui ansamblu de programe de
master universitar cu acoperire în domeniul
ingineriei de sunet, a imaginilor precum şi a
aplicaţiilor multimedia.
Promovarea și implementarea unui pachet integrat
de servicii de informare, de mediere, de formare
profesională și consolidarea încrederii de sine
pentru persoanele din grupul țintă în vederea
atragerii și menținerii a cât mai multor persoane pe
piața muncii pentru obținerea unei rate ridicate de
ocupare.
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POSDRU/86/1.2/S/57748

Program strategic pentru promovarea
inovării în servicii prin educație deschisă,
continuă (INSEED)

20.332.042

01.10.2010 - 30.09.2013

Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern
educațional de instruire și formare de competențe
în învățământul superior în domeniul științei,
proiectării și managementului serviciilor (SPMS) și
de promovare a inovării în industria serviciilor pe
baza unui model de educație deschisă, continuă și a
unei infrastructuri informatice distribuite de tip
cloud cu resurse virtualizate și accesibile ca servicii,
interconectate în structuri europene.
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POSDRU/81/3.2/S/53084

Creșterea competitivității întreprinderilor
prin perfecționarea și specializarea
resurselor umane în domeniul noilor
tehnologii, într-o societate bazată pe
cunoaștere și pentru o dezvoltare durabilă
(COMHIGHTECH)

11.844.884

01.07.2010 - 30.06.2013

Dezvoltarea unui sistem direcționat spre sprijinirea
adaptabilității întreprinderilor cu profil industrial și a
celor din industria de servicii, la noile cerințe ale
economiei bazate pe cunoaștere, pentru: asigurarea
și actualizarea competențelor necesare pentru
angajații ocupând funcții de inovare tehnică și
tehnologică și/sau cercetare dezvoltare, formarea
profesională în domeniul tehnologiilor avansate a
întreprinzătorilor, managerilor și angajaților
implicați direct în procesul de proiectare/dezvoltare
în sectoare competitive cu potențial ridicat de
dezvoltare.

17 calificări dezvoltate/actualizate/validate în
învăţământul superior, 8 programe de
licenţă/masterat dezvoltate/adaptate conform
CNCIS în învăţământul superior, 2 programe de
licenţă/masterat conform CNCIS implementate în
învăţământul superior, 20 de programe de formare
continuă în CPIOMS pentru servicii, 124 de
participanţi la instruire în învăţământul superior, 36
de parteneriate cu industria pentru inovarea
serviciilor, 24 de parteneriate cu universități din țară,
16 parteneriate în rețea cu universități europene
pentru studii în SPMS și 1 platformă informatică
distribuită cloud cu acces prin internet la resurse de
învățământ și C-D.
383 de cursanți în managementul și organizarea
muncii, 1875 de cursanți pentru actualizarea și
îmbunătățirea competențelor, 100 de cursuri de
formare profesională cofinanțate, 1875 de
participanți care urmează cursuri de formare la
distanță ca modul complementar pentru cursurile de
bază, 40 de cursuri în domeniul automatizărilor
avansate, 5 cursuri în domeniul managementului
cunoștințelor, 4 centre regionale de formare
profesională, 102 de cursuri autorizate.

155 de participanți la instruire – acces pe piața
muncii, 939 de persoane mediate pentru angajare și
40 de persoane mediate și-au găsit un loc de muncă.
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POSDRU/92/3.1/S/62353

Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale 14.192.881
– o alternativă eficientă de adaptare la piaţa
muncii în societatea informaţională

01.01.2011 – 31.12.2013
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POSDRU/87/1.3/S/61397

Rețea Națională de Formare CONtinuă a
cadrelor didactice din Învățământul
Preuniversitar Profesional și Tehnic –
CONCORD

01.11.2010 - 31.10.2013
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POSDRU/86/1.2/S/56711

Calitatea şi expertiza în elaborarea şi
6.296.230
implementarea metodologiei de obţinere şi
testare de produse competitive prin
formarea profesională în cadrul unor noi
programe de master cu impact major pe
piaţa muncii – CALEX

01.11.2010 - 31.10.2013

30

POSDRU/107/1.5/S/76813

Burse doctorale: investiţii în cercetare16.887.275
inovare-dezvoltare pentru viitor – DocInvest

01.12.2010 – 30.11.2013
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POSDRU/107/1.5/S/76909

Valorificarea capitalului uman din cercetare 16.975.030
prin burse doctorale – ValueDoc

01.12.2010 – 30.11.2013
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POSDRU/108/2.3/G/80645

Mergi mai departe, califică-te pentru un
viitor mai bun!

12.05.2011 - 31.04.2013

18.771.378

2.010.377,19

Formarea și informarea în domeniul antreprenorial
a angajaților și personalului de conducere din
întreprinderi, precum și a persoanelor care doresc
să inițieze o activitate independentă.

631 de persoane informate, beneficiari ai acţiunilor
specifice ale proiectului dedicate dezvoltării spiritului
antreprenorial şi promovării culturii antreprenoriale,
171 de persoane participante în cadrul programului
de formare profesională continuă în domeniul
educaţiei antreprenoriale, 179 de persoane
participante la activităţi de dezvoltare a
competenţelor manageriale, 32 de persoane
informate şi formate în domeniul antreprenorial care
vor demara afaceri/activităţi independente până la
finalul proiectului.
Dezvoltarea competenţelor personalului didactic
Dezvoltarea a 11 programe de formare continuă
preuniversitar profesional şi tehnic în cadrul unui
acreditate MEN, dezvoltarea undie platforme de esistem complex de tip „blended learning”, ce
learning, formarea a 746 de persoane (certificate),
include studiu în sală asistat de formator, studiu
peste valoarea minimă de 600 persoane, dezvoltarea
individual şi studiu online într-un mediu interactiv a 11 programe de formare continuă acreditate MEN,
de învăţare.
ce cuprind 65 de cursuri de specialitate tipărite,
dezvoltarea unei platforme on-line de formare,
amenajarea unui Centru modern de formare în
corpul nou al bibliotecii UPB, colaborarea cu cele
mai mari universităţi tehnice din ţară (Timişoara, Iaşi
şi Cluj) în domeniul formării profesorilor din
învăţământul preuniversitar profesional şi tehnic.
Obiectivul general constă în crearea și acreditarea 7 calificări dezvoltate/actualizate în învăţământul
unei scheme de programe complementare de
superior, 733 de participanţi la instruire în
masterat, care să faciliteze accesul la o curriculă
învăţământul superior, 7 programe de
interdisciplinară, integrată, coerentă și flexibilă, cu licenţă/masterat dezvoltate/adaptate conform
impact asupra creșterii adaptabilității sistemului de CNCIS în învăţământul superior, 13 acorduri de
educație la cerințele continue ale pieței muncii.
colaborare cu agenți economici pentru realizarea
stagiilor de cercetare, 1 portal educațional,
bibliotecă virtuală.
Creşterea competitivităţii şi a performanţei
105 doctoranzi sprijiniți, 282 de lucrări ştiinţifice
profesionale a viitorilor doctori în ştiinţe, care vor prezentate, 333 de lucrări ştiinţifice publicate, 87 de
putea astfel să facă faţă exigenţelor înalte ale
doctoranzi care au obţinut titlul de doctor.
societăţii bazate pe cunoaştere şi vor contribui la
dezvoltarea acesteia.
Creşterea competitivităţii şi a performanţei
105 doctoranzi sprijiniţi, 349 de lucrări ştiinţifice
profesionale a absolvenţilor programelor de
prezentate, 574 de lucrări ştiinţifice publicate, 82 de
doctorat, în contextul mai larg al dezvoltării
doctoranzi au obţinut titlul de doctor.
resurselor umane, care vor putea astfel să facă faţă
exigenţelor înalte ale societăţii bazate pe
cunoaştere şi vor contribui la dezvoltarea acesteia.
Dezvoltarea şi implementarea de programe de
6 programe de formare profesională continuă
formare profesională continuă pentru 168 persoane dezvoltate, 6 suporturi de curs elaborate pentru
(angajaţi) în vederea dezvoltării capitalului uman şi programele de FPC, 10 acorduri de parteneriat
creşterii calităţii forţei de muncă, prin facilitarea
pentru FPC, 168 de participanți la ședintele de
accesului la o calificare completă şi corelată cu
consiliere și orientare profesională și, ulterior, la
cerinţele actuale ale pieţei muncii.
cursurile de FPC, 1 pachet integrat de servicii de
consiliere și orientare profesională și furnizare de
FPC implementat, o bază de date cu informații
relevante și utile.
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POSDRU/108/2.3/G/80719

Calificare pentru o șansă în plus pe piața
muncii!

2.051.405,30

01.06.2011 - 31.04.2013

Dezvoltarea și implementarea de programe de
formare profesională continuă pentru 168 persoane
(angajați) în vederea dezvoltării capitalului uman și
creșterii calității forței de muncă, prin facilitarea
accesului la o calificare completă și corelată cu
cerințele actuale ale pieței muncii.

6 programe de formare profesională continuă
realizate; 168 de persoane au fost selectate; 168 de
angajați au beneficiat de servicii de consiliere și
orientare profesională; 168 de angajați participanți
la cursurile de formare profesională; 166 de angajați
certificați.
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POSDRU/108/2.3/G/80722

Calificarea angajaților din industrie și servicii 2.010.377,19
- un pas înainte pentru rezolvarea crizei
economice!

01.06.2011 - 30.04.2013

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat
dezvoltarea și implementarea de programe de
formare profesională continuă pentru 168 persoane
(angajați) în vederea dezvoltării capitalului uman și
creșterii calității forței de muncă, prin facilitarea
accesului la o calificare completă și corelată cu
cerințele actuale ale pieței muncii.
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POSDRU/86/1.2/S/61690

Educație și formare profesională în sprijinul 2.263.375
creșterii calității învățământului prin
inițierea unor noi programe de licență și
master în domeniul sănătate și securitate în
muncă

01.12.2010 - 30.09.2013

Proiectul a urmărit dezvoltarea unei noi specializări
cu deschidere pe piața muncii - „Ingineria securității
în industrie” precum și îmbunătățirea dinamicii
calificărilor în domeniul menționat.
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POSDRU/109/2.1/G/81521

Practică mai bună pentru viitorii manageri! 2.052.779
– manageri mai buni pentru viitor!

01.01.2012 - 30.06.2013
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POSDRU/109/2.1/G/81673

Animaţia şi grafica 3D, un pas către viitor

2.108.409,20

01.01.2012 - 30.06.2013

Dezvoltarea de competențe și abilități practice
pentru un număr de 150 studenți la programe de
masterat, prin optimizarea stagiilor de pregătire
practică din domeniul managementului, în vederea
îmbunătățirii inserției acestora pe piața muncii.
Dezvoltarea abilităților practice pentru un număr de
120 de studenți (cursuri de licență și master) prin
optimizarea stagiilor de pregătire practică din
domeniul audiovizualului (animație și grafică 3D), în
vederea îmbunătățirii inserției pe piața muncii.

6 programe de formare profesională continuă (FPC)
autorizate: „Operator introducere, validare și
prelucrare date”, „Lăcătuș mecanic prestări servicii”,
„Electronist echipamente radio și Tv”, „Strungar”,
„Operator în industria ceramicii brute”, „Operator
cazane, turbine cu abur, instalații de termoficare
auxiliare”; 168 de participanți la cursurile de
calificare/recalificare; 1 bază de date, care cuprinde
informații despre agenții economici din domeniul
meseriilor dezvoltate prin prin proiect sau meserii
similar; 11 acorduri de parteneriat; 168 de angajați
care au beneficiat de servicii de consiliere și
orientare profesională; 165 de participanți la
instruire certificate.
Avantajul principal al proiectului este corelarea
activității didactice a beneficiarilor la cerințele pieței
muncii prin implementarea unei noi specializări de
licență „Ingineria Securității în Industrie”, cerută în
mod repetat de companiile din România. De
asemenea, s-a realizat modificarea, îmbunătățirea și
corelarea planurilor de învățământ de la secțiile
existente de master în domeniul securitații și
sănătații în muncă cu cerințele industriei românesti.
Proiectul ID 61690 a fost un proiect de tip grant, cu
un buget relativ mic, implementat în parteneriat de
către trei universități din țară. Considerăm că
beneficiile realizate sunt mai mari pe termen lung
față de costurile implementării proiectului, iar
specializările implementate atrag din ce în ce mai
mult studenți.
150 de studenți sprijiniți în tranziția de la școală la
viața activă, 16 participanți la instruire - tranziția de
la școală la viața activă, 16 parteneriate încheiate
pentru schimb de experiență și bune practici, 1 ghid
de practică elaborat.
112 de studenţi sprijiniţi în tranziţia de la şcoală la
viaţa activă, 9 participanţi la instruire – tranziţia de
şcoală la viaţa activă, 5 parteneriate încheiate pentru
schimb de experienţă şi bune practici-tranziţia de la
şcoală la viaţa activă, 1 ghid de practică elaborat.
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POSDRU/109/2.1/G/81597

Practica de azi – o şansă în plus pentru
angajarea de mâine

2.068.779

01.01.2012 - 30.06.2013

Dezvoltarea unui program integrat pentru
îmbunătățirea inserției pe piața muncii a 150 de
studenți masteranzi din domeniul energetic, prin
dezvoltarea abilităților practice ale acestora și
corelarea cu cerințele pieței muncii, ca parte a
tranziției lor de la școală la o viață activă.

178 de studenţi sprijiniţi în tranziţia de la şcoală la
viaţa activă, 28 de participanţi la instruire – tranziţia
de la şcoală la viaţa activă, 81 de parteneriate
încheiate pentru schimb de experienţă şi bune
practici – tranziţia de la şcoală la viaţa activă, 77 de
întreprinderi incluse în baza de date, 200 de
convenții cadru realizate, 1 ghid de practică elaborat.
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POSDRU/109/2.1/G/81495

Bine pregătiţi. Buni profesionişti.

2.004.319,75

03.01.2012 - 30.06.2013

Dezvoltarea abilităţilor practice pentru un număr de
120 de studenți masteranzi prin optimizarea
stagiilor de pregătire practică din domeniul chimiei
și ingineriei medicale în vederea îmbunătăţirii
inserţiei acestora pe piaţa muncii.
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POSDRU/109/2.1/G/81655

Practica studenţilor - Cheia către job-ul
dorit!

1.988.216,73

01.01.2012 - 31.07.2013

Optimizarea stagiilor de pregătire practică la
potenţiali angajatori, pentru 120 de studenţi la
master din domeniul ştiinţei materialelor, în
vederea dobândirii competenţelor necesare
integrării şi menţinerii viitorilor absolvenţi de
masterat, pe o piaţă a muncii modernă.
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POSDRU/109/2.1/G/81556

Cariera ta începe acum!

2.068.955

01.01.2012 - 30.06.2013

Dezvoltarea de competențe și abilități practice
pentru un număr de 180 de studenți masteranzi
prin optimizarea stagiilor de pregătire practică din
domeniul-tehnologia informației, în vederea
îmbunătățirii inserției acestora pe piața muncii.
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POSDRU/109/2.1/G/81497

Masterandul de azi, specialistul de mâine!

2.036.411,18

01.01.2012 - 30.06.2013
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POSDRU/109/2.1/G/81488

Construieşte-ţi o carieră de succes!

2.084.260

01.01.2012 - 31.12.2013

44

POSDRU/109/2.1/G/81772

Sprijin pentru o carieră de succes în
domeniul inteligență artificială

2.053.000

01.06.2011 - 30.04.2013

131 de studenţi sprijiniţi în tranziţia de la şcoală la
viaţa activă, 31 de participanţi la instruire în tranziţia
de la şcoală la viaţa activă, 24 de parteneriate
încheiate pentru schimb de experienţă şi bune
practici în tranziţia de la şcoală la viaţa activă, 1 ghi
de practică elaborat, 25 de tutori formați.
120 de studenţi sprijiniţi în tranziţia de la şcoală la
viaţa activă, 12 participanţi la instruire în tranziţia de
la şcoală la viaţa activă, 12 parteneriate încheiate
pentru schimb de experienţă şi bune practice în
tranziţia de la şcoală la viaţa activă, 1 ghid de
practică elaborat.

227 de studenti sprijiniti în tranziţia de la şcoală la
viaţa activă, 26 de participanţi la instruire în tranziţia
de şcoală la viaţa activă, 11 parteneriate încheiate
pentru schimb de experienţă şi bune practici în
tranziţia de la şcoală la viaţa activă, 30 de
întreprinderi incluse în baza de date, 1 ghid de
practică elaborat.
Dezvoltarea abilităţilor practice pentru un număr de 180 de studenți masteranzi participanți la stagiile de
180 de studenţi masteranzi prin optimizarea
pregătire practică oferite în cadrul proiectului; 15
stagiilor de pregătire practică din domeniile
acorduri de parteneriat semnate cu agenții
ingineriei mecanice/mediului/industriale, în vederea economici-parteneri de practică, pentru
îmbunătăţirii inserţiei pe piaţa muncii.
desfășurarea stagiilor de pregătire practică a
studenților; 15 tutori formați, din rândul
reprezentanților agenților economici participanți în
proiect, în cadrul unui stagiu privind pregătirea
practică.
Dezvoltarea competențelor și a abilităților practice 120 de studenți sprijiniți în tranziţia de la şcoală la
pentru un număr de 120 studenți masteranzi prin
viaţa activă, 13 participanţi la instruire în tranziţia de
dezvoltarea și implementarea unui program integrat şcoală la viaţa activă, 7 parteneriate încheiate pentru
constând în stagii de practică în vederea
schimb de experienţă şi bune practici în tranziţia de
îmbunătățirii inserției acestora pe piața muncii în
la şcoală la viaţa activă, 1 ghid de practică elaborat.
domeniul securității informațiilor.
Dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenților
din învățământul tehnic românesc în vederea
îmbunătățirii inserției specialiștilor din domeniul
inteligenței artificiale pe piața muncii naţionale şi
europene.

86 de studenți sprijiniți în tranziția de școală la viața
activă și beneficiari ai serviciilor de consiliere în
carieră, 5 studii, analize, rapoarte, strategii, 4
parteneriate încheiate pentru schimb de experiență
și bune practici, 25 de persoane care au beneficiat
de consiliere/orientare și au găsit un loc de muncă,
46 de persoane care au beneficiat de
consiliere/orientare și au continuat studiile.
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POSDRU/160/2.1./S/139928 Student azi! Profesionist mâine! –
îmbunătățirea procesului de inserție pe
piața muncii a studenților din domeniile
tehnic/economic/medical veterinar

20.651.970,23

01.04.2014 – 30.11.2015

Obiectivul general al proiectului este facilitarea şi
îmbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii
şi dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru un
număr de 10000 de studenţi înmatriculaţi în
învăţământul superior tehnic/economic/medical
veterinar, prin dezvoltarea şi furnizarea de
programe integrate de orientare, consiliere
profesională şi dezvoltare a 500 de parteneriate cu
potenţiali angajatori.

3181 de studenţi sprijiniţi în tranziţia de la şcoală la
viaţa activă, 10730 de beneficiarilor serviciilor de
consiliere în carieră, 4 studii, analize, rapoarte,
strategii în tranziţia de la şcoală la viaţa activă, 590
de parteneriate încheiate pentru schimb de
experienţă şi bune practici în tranziţia de la şcoală la
viaţa activă, 529 de persoane care au beneficiat de
consiliere/orientare şi au găsit un loc de muncă în
tranziţia de la şcoală la viaţa activă.
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POSDRU/125/5.1/S/133562 Activ pe piața muncii: Formarea şi
dezvoltarea de competenţe pentru
creşterea ocupării în electronică şi
mecatronică

5.298.034,73

02.04.2014 - 01.10.2015

Susţinerea persoanelor aflate în căutarea unui loc
de muncă, a şomerilor şi persoanelor inactive în a-şi
găsi un loc de muncă care să corespundă aspiraţiilor
lor şi nevoilor pieței forței de muncă în regiunile de
dezvoltare în care partenerii din consorțiu sunt
activi, în domeniile electronică şi mecatronică,
domenii cu mare impact şi de perspectivă.

452 de șomeri de lungă durată au participat la
programe integrate, 1311 de persoane au beneficiat
de consiliere/ orientare - acces pe piața muncii, 994
de participanți la instruire – acces pe piața muncii.
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POSDRU/125/5.1/S/125723 ACTIV pe Piata Muncii: Abilităti şi
Competente Tehnice pentru Integrare şi
Valorificare pe Piata Muncii

12.521.814,59

01.04.2014 – 15.12.2015

Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a 1000 de
persoane, în special şomeri tineri şi şomeri de lungă
durată prin dezvoltarea și certificarea de abilități și
competențe profesionale, cerute de piața muncii, în
domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și
prin parcurgerea de programe integrate de
informare, consiliere, formare profesionala și
mediere.

603 de şomeri de lungă durată participanţi la
programe integrate, 1156 de persoane care au
beneficiat de consiliere/ orientare - acces pe piaţa
muncii, 1056 de participanţi la instruire – acces pe
piaţa muncii, 199 de participanţi la instruire care şiau găsit un loc de muncă în termen de 6 luni - acces
pe piaţa muncii.
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POSDRU/125/5.1/S/134003 Inserție activă pe piața muncii prin FORmare 13.700.574,21
profesională inovativă în domeniul
INGineriei – FORMING

01.04.2014 – 30.11.2015

Îmbunătățirea capacității de ocupare pentru 1000
de șomeri și persoane aflate în căutarea unui loc de
muncă, prin furnizarea de servicii integrate și
inovative de consiliere, mediere și formare
profesională personalizată în domeniul ingineriei, în
vederea îmbunătățirii aptitudinilor și competențelor
profesionale și a unei mai bune corelări a acestora
cu cerințele pieței muncii din regiunile NORD-EST,
VEST, CENTRU, SUD-MUNTENIA și BUCUREȘTIILFOV. Prin realizarea obiectivului asumat proiectul
contribuie armonizarea competențelor profesionale
ale persoanelor din grupurile țintă cu cerințele
pieței muncii din regiunile de implementare din
domeniul ingineriei, asigurând acestora oportunități
sporite de ocupare pentru a se integra pe piața
muncii ca persoane active.

193 de şomeri de lungă durată participanţi la
programe integrate, 1086 de persoane care au
beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa
muncii, 1033 de participanţi la instruire – acces pe
piaţa muncii, 256 de participanţi la instruire care şiau găsit un loc de muncă în termen de 6 luni, 189 de
participanţi la instruire certificaţi, şomeri de lungă
durată.
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POSDRU/159/1.5/S/134398 Dezvoltarea resurselor umane din
cercetarea doctorală și postdoctorală:
motor al societății bazate pe cunoaștere
(KNOWLEDGE)

12.770.218,05

08.04.2014 - 07.10.2015

Creșterea competitivității și a performanței
profesionale a viitorilor doctori în științe și a
cercetătorilor care au obținut titlul de doctor în
științe, prin participarea și implicarea activă în
programe doctorale și post-doctorale, contribuind la
dezvoltarea un corp de cercetători-experţi capabili
să adopte o abordare interdisciplinară în domeniul
cercetării, dezvoltării şi inovării.

105 de doctoranzi sprijiniţi, 50 de cercetători asistaţi
financiar pentru cercetare post doctorală, 150 de
lucrări ştiinţifice prezentate – programe doctorale,
209 de lucrări ştiinţifice prezentate – cercetare post
doctorală, 269 de lucrări ştiinţifice publicate programe doctorale, 440 de lucrări ştiiţifice
publicate – cercetare post -doctorală.
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POSDRU/159/1.5/S/132395 Burse doctorale și postdoctorale în sprijinul 12.808.239,03
inovării și competitivității în cercetareInnoRESEARCH

08.04.2014 – 07.10.2015

Creșterea competitivității și a performanței
profesionale a viitorilor doctori în științe și a
cercetatorilor care au obtinut titlul de doctor in
stiinte, prin participarea si implicarea activa in
programe doctorale si post-doctorale, contribuind la
dezvoltarea un corp de cercetători-experţi capabili
să adopte o abordare interdisciplinară în domeniul
cercetării, dezvoltării şi inovării.

102 de doctoranzi sprijiniţi, 50 de cercetători asistaţi
financiar pentru cercetare post doctorală, 183 de
lucrări ştiinţifice prezentate – programe doctorale,
175 de lucrări ştiinţifice prezentate – cercetare post
doctorală, 302 de lucrări ştiinţifice publicate programe doctorale, 320 de lucrări ştiinţifice
publicate – cercetare post –doctorală.
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POSDRU/159/1.5/S/132397 Excelență în cercetare prin burse doctorale 12.770.218,05
și postdoctorale (ExcelDOC)

11.04.2014 - 10.12.2015

Creșterea competitivității și a performanței
profesionale a viitorilor doctori în științe și a
cercetătorilor care au obținut titlul de doctor în
științe, prin participarea și implicarea activă în
programe doctorale și post-doctorale, contribuind la
dezvoltarea unui corp de cercetători-experţi capabili
să adopte o abordare interdisciplinară în domeniul
cercetării, dezvoltării şi inovării.

106 de doctoranzi sprijiniți, 50 de cercetători asistați
financiar pentru cercetare post doctorală, 155 de
lucrări științifice prezentate - programe doctorale,
131 de lucrări științifice prezentate cercetare post
doctorală, 269 de lucrări științifice publicate
programe doctorale, 246 de lucrări științifice
publicate — cercetare post-doctorală, 35 de
doctoranzi
au obținut titlul de doctor.
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POSDRU/153/1.1/S/138511 Competențe științifice și abilități practice
pentru o carieră de succes (CSAPCS)

6.396.963,40

08.04.2014 - 07.10.2015

Dezvoltarea și implementarea de servicii
educaționale complementare, furnizate pentru
3010 de elevi din licee/colegii/grupuri școlare de la
filiera teoretică - profil real, filiera tehnologică, din
regiunile București-Ilfov și Sud-Muntenia, în vederea
creșterii ratei de tranziție către nivele superioare
tehnice de educație.

1454 de elevi implicaţi în programe de cetăţenie
activă şi educaţie antreprenorială, 3640 de persoane
care beneficiază de servicii de orientare/consiliere –
învăţământ preuniversitar, 30 unităţi şcolare
sprijinite, o platformă eSuport dezvoltată în cadrul
proiectului.
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POSDRU/161/2.1/G/134386 Din Şcoală Hai să ne orientăm şi pregătim
pentru o Viaţă Activă – SHIVA

2.143.061,34

30.04.2014 - 29.11.2015

Dezvoltarea de competenţe şi abilităţi practice
pentru un număr de 178 de studenţi prin
optimizarea stagiilor de pregătire practică aferente
specializărilor din domeniile „Ingineria Sistemelor”
(IS) şi „Ştiinţe inginereşti Aplicate”.

178 de studenți sprijiniţi în tranziţia de la şcoală la
viaţa activă, 411 de persoane care au beneficiat de
servicii de consiliere în carieră, 52 de parteneriate
încheiate pentru schimb de experienţă şi bune
practici-tranziţia de la şcoală la viaţa activă, 39 de
persoane au beneficiat de consiliere/orientare şi au
găsit un loc de muncă în tranziţia de la şcoală la viaţa
activă, 378 de persoana au beneficiat de
consiliere/orientare şi si-au continuat studiile în
tranziţia de la şcoală la viaţa activă.
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POSDRU/144/6.3/S/135227 Formarea profesională - cheia pentru
dezvoltarea în carieră și un acces egal pe
piața muncii - AccesEgal

9.407.764,91

05.05.2014 – 04.12.2015

Îmbunătățirea accesului unui număr de 633 de
femei pe o piață a muncii modernă, flexibilă și
inclusivă, prin participarea la programe de formare
profesională, de calificare sau instruire, care vizează
dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității
forței de muncă, precum și responsabilizarea
societății, avându-se în vedere promovarea
principiului egalității de gen și șanse, în principal
prin campanii specifice, adresate autorităților
publice centrale și locale, care vizează un grup țintă
de minim 108 de persoane.

414 de femei au participat la cursuri de
calificare/recalificare, 134 de femei au participat la
program de instruire în domeniul competențelor
antreprenoriale, 4 femei au demarat o activitate
independentă, 50 de femei au participat la program
de instruire în domeniul ECDL, 49 de femei au fost
beneficiat de serviciile de consiliere în carieră, 108
de participanți la campania de conștientizare în ceea
ce privește egalitatea de șanse și gen în
administrația publică centrală și locală, au fost
elaborate 2 ghiduri: „Abordarea integratoare a
egalității de gen în instituțiile administrației publice”,
„Bune practici și modele de succes în accesul și
dezvoltarea femeilor pe piața muncii”
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POSDRU/161/2.1/G/136211 Carieră de succes în ştiinţele inginereşti –
Succes

2.170.346

05.05.2014 - 04.11.2015

Obiectivul general al proiectului este asigurarea
tranziţiei a 400 de studenţi din regiunea BucureştiIlfov spre piaţa forţei de muncă, facilitând
integrarea lor în societatea românească în calitate
de membri productivi ai acesteia.

117 de studenți sprijiniţi în tranziţia de la şcoală la
viaţa activă, 405 de persoane au beneficiat de
servicii de consiliere în carieră, 25 de parteneriate
încheiate pentru schimb de experienţă şi bune
practici în tranziţia de la şcoală la viaţa activă.
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POSDRU/161/2.1/G/136010 Consiliere pentru carieră, practică pentru
success! - PractiS

2.168.348

05.05.2014 - 04.12.2015

Obiectivul general al proiectului este asigurarea
tranziției a 400 de studenți din regiunea BucureștiIlfov spre piața forței de muncă, facilitând
integrarea lor în societatea românească în calitate
de membri productivi ai acesteia.

117 de studenți sprijiniţi în tranziţia de la şcoală la
viaţa activă, 417 de persoane au beneficiat de
servicii de consiliere în carieră, 25 de parteneriate
încheiate pentru schimb de experienţă şi bune
practici în tranziţia de la şcoală la viaţa activă.
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POSDRU/161/2.1/G/136624 Proiectează-ți cariera! - ProieCt

2.107.983

05.05.2014 - 04.12.2015

Obiectivul general al proiectului este asigurarea
tranziției a 360 de studenți din Regiunea Sud-Est
spre piața forței de muncă, facilitând integrarea lor
în societatea românească în calitate de membri
productivi ai acesteia. Prin consiliere directă,
personalizată, și prin pregătire practică, proiectul
oferă membrilor grupului țintă competențe
profesionale și informații concrete despre
așteptările angajat-angajator, despre cadrul legal și
economic la care să se raporteze, elemente de
autoevaluare continuă pe piața muncii, crescându-le
adaptabilitatea la cerințele unui loc de muncă,
flexibilitatea și dinamismul pe o piață a muncii
foarte volatilă în această perioadă de criză.

98 de studenți sprijiniţi în tranziţia de la şcoală la
viaţa activă, 371 de persoane au beneficiat de
servicii de consiliere în carieră, 15 parteneriate
încheiate pentru schimb de experienţă şi bune
practici în tranziţia de la şcoală la viaţa activă.
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POSDRU/161/2.1/G/136467 Primii paşi spre o carieră de succes PRIMUS

2.125.454

05.05.2014 - 04.12.2015

Asigurarea tranziţiei a 360 de studenţi din Regiunea
Centru spre piaţa forţei de muncă, facilitând
integrarea lor în societatea românească în calitate
de membri productivi ai acesteia.

98 de studenți sprijiniți în tranziţia de la şcoală la
viaţa activă, 371 de persoane au beneficiat de
servicii de consiliere în carieră, 15 parteneriate
încheiate pentru schimb de experienţă şi bune
practici în tranziţia de la şcoală la viaţa activă.
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POSDRU/161/2.1/G/136675 Construiește-ți o carieră de succes!

2.165.972

05.05.2014 - 04.12.2015

Obiectivul general al proiectului este asigurarea
tranziției a 360 de studenți din Regiunea Sud-Vest
Oltenia spre piața forței de muncă, facilitând
integrarea lor în societatea românească în calitate
de membri productivi ai acesteia.

75 de studenți sprijiniți în tranziţia de la şcoală la
viaţa activă, 367 de persoane au beneficiat de
servicii de consiliere în carieră, 18 parteneriate
încheiate pentru schimb de experienţă şi bune
practici în tranziţia de la şcoală la viaţa activă.

60

POSDRU/156/1.2/G/142193 Extinderea oportunităților de dezvoltare a
competențelor studenților în activități de
informare și documentare – EduFor
Competence!

2.029.388,07

14.05.2014 – 13.12.2015

Extinderea oportunităților de învățare și dezvoltarea
culturii informaționale pentru 452 de studenți, prin
dezvoltare curriculară universitară și îmbunătățirea
serviciilor de documentare științifică și acces la
acestea, în vederea asimilării de cunoștințe și
deprinderi în folosirea eficientă și eficace, în mod
critic și etic, a resurselor infodocumentare.

25 de participanţi la instruire din învăţământul
superior, 8 de programe de licenţă adaptate
conform CNCIS în învăţământul superior, 453 de
participanți la alte servicii de educație (organizare
oportunități noi de învățare, TIC, pilotări de
servicii/programe analitice noi etc.) în învățământul
superior, 2 universități sprijinite, 26 de studenți
premiați pentru cele mai bune lucrări elaborate și
susținute în cadrul sesiunilor de comunicări
științifice.
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POSDRU/156/1.2/G/138821 Calitate, inovare, comunicare - instrumente 1.896.643,49
eficiente utilizate pentru creşterea accesului
şi promovabilităţii în învăţământul superior
tehnic - ACCES

14.05.2014 - 13.12.2015

Creșterea calității proceselor educaționale și
accesului la educația universitară, la nivelul
Solicitantului (UPB) și Partenerului (UDJG) prin
validarea, certificarea învățării anterioare
corespunzătoare învățământului superior tehnic și
prin completarea cu module de studii flexibile în
vederea continuării studiilor de licență.

2 universități sprijinite, 7 programe de
licenţă/masterat dezvoltate/adaptate conform
CNCIS în învăţământul superior, 651 de participanţi
la alte servicii de educaţie (organizare oportunităţi
noi de învăţare, TIC, pilotări de servicii/programe
analitice noi etc.) în învăţământul superior, 2 servicii
educaţionale noi implementate/validate (organizare
oportunităţi noi de învăţare, TIC, pilotări de
servicii/programe analitice noi etc.) în învăţământul
superior.
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POSDRU/156/1.2/G/141040 e-ChemEng: Educație de calitate în
învățământul superior de inginerie chimică

2.170.903,88

14.05.2014 – 13.11.2015

Obiectivul general al proiectului constă în adaptarea
și îmbunătățirea programelor de studii de licență la
nivel de fişe de disciplină, prin extinderea
oportunităților de învățare adresate studenților,
adecvat cerințelor pieței muncii, precum și
dezvoltarea mecanismelor de creștere a accesului la
învățământul superior prin materiale educaționale
de calitate.

20 de cadre didactice tinere din Facultatea de Chimie
Aplicată și Știința Materialelor, formate în
implementarea curriculumul modernizat în
activitatea didactică, 210 de studenţi care au
beneficiat de operaţiunile finanţate la nivelul
instituţiilor de învăţământ superior.
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POSDRU/156/1.2/G/142253 Inginerie de Mentenanță pentru ELI-NP –
Acronim: IMentELI

2.118.793,56

19.05.2014 – 19.12.2015

Obiectivul general este acela de a forma specialiști Dezvoltarea unei rețele de acces pentru studenți la
familiarizați cu particularitățile instalației Extreme infrastructura din universități și platforma Măgurele
Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) - în pentru realizarea activității de cercetare prevăzută în
interiorul, dar și în afara institutelor de cercetare
programul de master, 280 de studenți care au
aflate pe platforma de la Măgurele - care să aibă
beneficiat de operațiunile finanțate la nivelul
competențele necesare pentru a-și desfășura
instituțiilor de învățământ superior, au fost
activitatea în cadrul entităților de tip start-up și spin- organizate 13 evenimente de tipul „Zilele promovării
off care vor apărea în jurul acestei infrastructuri
instalațiilor laser”.
menite a asigura desfășurarea continuă a procesului
de mentenanță, upgradare și dezvoltare a acesteia
fără a goli de personal institutele de specialitate
care sunt angajate deja în activitățile de construcție
programate.
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POSDRU/161/2.1/G/135813 Parteneriat pentru o carieră de succes în
domeniul securităţii informaţiilor şi a
sistemelor informatice

2.040.332

09.05.2014 - 08.12.2015

Susţinerea tranziţiei studenţilor din UPB către viaţa
activă în domeniul securității informațiilor și a
sistemelor informatice, cât şi asigurarea pe termen
lung pentru aceşti studenţi a unei cariere de succes.

80 de studenți sprijiniţi în tranziția de la școală la
viața activă, 387 de persoane au beneficiat de
servicii de consiliere în carieră, 1 parteneriat încheiat
pentru schimb de experiență și bune practici în
tranziția de la școală la viața activă, 79 dintre
persoanele care au beneficiat de serviciile de
consiliere/orientare și-au găsit un loc de muncă.
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POSDRU/161/2.1/G/135812 Sprijin pentru o carieră de succes în
domeniul electronicii aplicate în medicină,
automatizări şi nanotehnologii

2.045.159

12.05.2014 – 11.11.2015

Obiectivul general al proiectului constă în susţinerea
tranziţiei studenţilor din cadrul Solicitantului către
viaţa activă în domeniul electronicii aplicate în
medicină, automatizări şi nanotehnologii, cât şi
asigurarea pe termen lung pentru aceşti studenţi a
unei cariere de succes.

80 de studenţi sprijiniţi în tranziția de la școală la
viața activă, 372 de persoane au beneficiat de
servicii de consiliere în carieră, 1 parteneriat încheiat
pentru schimb de experiență și bune practici în
tranziția de la școală la viața activă, 64 dintre
persoanele care au beneficiat de serviciile de
consiliere/orientare și-au găsit un loc de muncă.

66

POSDRU/156/1.2/G/141228 Laborator de sisteme inteligente pentru
transporturi în vederea creșterii calității și
testării în învățământul superior românesc

1.995.462,15

14.05.2014 - 14.12.2015

Creșterea nivelului de educație și formare continuă 319 de participanți la instruire din învățământul
a studenților prin dezvoltarea laboratorului de
superior, 314 de studenți au beneficiat de
cercetare – testare aplicativă în transporturi.
operațiunile finanțate la nivelul instituțiilor de
învățământ superior, 2 servicii educaționale noi
implementate/validate (organizare oportunități noi
de învățare, TIC, pilotări de servicii/programe
analitice noi etc.) în învățământul superior.
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POSDRU/156/1.2/G/135764 Îmbunătăţirea şi implementarea de
programe universitare de master în
domeniul Chimiei Aplicate şi Ştiinţei
Materialelor

2.171.144,74

14.05.2014 - 13.11.2015

Îmbunătăţirea oportunităţilor de învăţare precum şi
îmbunătăţirea, modernizarea şi implementarea
unor programe de masterat existente de tip
Bologna, inovatoare şi flexibile, adaptate la nevoile
pieţei muncii şi a societăţii bazate pe cunoaştere, în
concordanţă cu prevederile Cadrului Naţional
Calificărilor în Învăţământul Superior (CNCIS), în
domeniul Chimiei Aplicate şi Ştiinţei Materialelor.

213 de participanţi la instruire din învăţământul
superior, 2 calificări validate, 8 programe de
licenţă/masterat implementate conform CNCIS în
învăţământul superior, 1 partener transnațional
implicat ăn proiect.
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POSDRU/189/2.1/G/156726 Creșterea performanțelor studenților
masteranzi prin practică și consiliere
profesională - SCOP!

1.279.012

01.07.2015 - 31.12.2015

Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru 250 de
studenți la programe de masterat în domenii
tehnice din regiunea București-Ilfov, asistați cu
scopul îmbunătățirii inserției pe piața muncii, prin
orientare și consiliere profesională, precum și
corelarea cunoștințelor teoretice cu abilitățile
practice.

O platformă educațională integrată în site-ul
proiectului, un ghid de orientare și consiliere în
carieră, 250 studenți beneficiari ai serviciilor de
orientare și consiliere profesională, 6 workshop-uri
studenți – angajatori, 1 târg de joburi, 250 de
studenți sprijiniți în tranziția de la școală la viața
activă, participanți la stagiile de practică, 50 de
studenți masteranzi premiați, 15 studenți sprijiniți în
tranziția de la școală la viața activă care au obținut
un loc de muncă sau au participat activ la cursuri
ulterioare.
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POSDRU/187/1.5/S/155536 Cunoaștere, inovare și dezvoltare prin burse 4.177.309,18
doctorale

14.07.2015 - 13.01.2016

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea și
130 de doctoranzi sprijiniţi, 134 de lucrări ştiinţifice
asigurarea de oportunități sporite pentru 130
prezentate – programe doctorale, 127 de rapoarte
doctoranzi pentru a urma și dezvolta o carieră
de cercetare științifică.
performantă în cercetare, care să le asigure
posibilitatea integrării în echipe interdisciplinare de
cercetare, atât la nivel național, cât și internațional.
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POSDRU/189/2.1/G/156404 Performanța profesională prin pregătire
practică

1.428.650,93

01.07.2015 - 31.12.2015

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea
abilităților practice pentru un număr de 180 de
studenți masteranzi prin optimizarea realizării
stagiilor de pregătire practică în domeniile Ingineria
Transporturilor, Inginerie Mecanica și Inginerie
Electronică și Telecomunicații, în vederea
îmbunătățirii inserției acestora pe piața muncii.

180 de persoane au beneficiat de servicii de
consiliere în carieră, au fost încheiate 14
parteneriate pentru schimb de experiență și bune
practici-tranziția de la școală la viață activă, au fost
organizate 2 sesiuni de antreprenoriat și egalitate de
șanse pentru grupul țintă.
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POSDRU/187/1.5/S/155420 Promovarea ştiinţei şi calităţii în cercetare
prin burse doctorale

5.486.306,30

14.07.2015 - 14.01.2016

Obiectivul general al proiectului este atragerea a
150 de doctoranzi şi sprijinirea acestora pentru a
urma şi aprofunda o carieră performantă în
cercetare şi pentru a putea să facă faţă exigenţelor
înalte ale societăţii bazate pe cunoaştere. Resursele
umane competitive reprezintă cheia dezvoltării
societăţii, astfel încât fiecare nouă generaţie de
cercetători bine pregătiţi va contribui la crearea de
plus valoare în societate.

150 de doctoranzi sprijiniți, 172 de lucrări ştiinţifice
prezentate – programe doctorale, 166 de lucrări
țtiințifice prezentate, - organizarea a 4 module de
pregătire complementare: Managementul
cercetării, Însuşirea de cunoştinţe şi principii privind
îmbunătăţirea capacităţilor de publicare ştiinţifică,
Dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului, Egalitatea
de şanse şi gen, nediscriminarea şi respectul
diversităţii.
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POSDRU/107/1.5/S/76903

21.285.720

01.03.2011 - 28.02.2014

Obiectivul general al proiectului este creşterea
competitivităţii şi a performanţei profesionale a
absolvenţilor programelor de doctorat, în contextul
mai larg al dezvoltării resurselor umane, care vor
putea astfel să facă faţă exigenţelor înalte ale
societăţii bazate pe cunoaştere şi vor contribui la
dezvoltarea acesteia.

136 de doctoranzi sprijiniţi, 423 de lucrări ştiinţifice
publicate - programe doctorale, 103 de doctoranzi
au obţinut titlul de doctor, 49 de doctoranzi au
plecat în stagii de pregătire/cercetare, 127 de
participări ale doctoranzilor la evenimente științifice.

Formarea viitorilor cercetători-experți prin
programe de burse doctorale (EXPERT)

