
PROIECT CNFIS-FDI-2022-0538 

Raport de implementare CNFIS-FDI-2022-0538 

Titlu proiect: Educație pentru viață activă. Măsuri integrate de promovare și sporirea 

accesului la programele educaționale ale UCV, în rândul elevilor proveniți din mediile 

defavorizate ale regiunii S-V Oltenia 

Domeniu vizat: 1.Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului 

la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele 

privitoare la consilierea și orientarea în carieră) 

Perioadă de implementare: mai 2022 – decembrie 2022 

Obiectiv general: Dezvoltarea și implementarea de măsuri active de informare, promovare și 

consiliere privind accesul la oferta educațională a Universității din Craiova a elevilor aflați în 

situații socio-economice defavorizate, având ca scop creșterea echității și incluziunii sociale 

Obiective specifice:  

O.S.1. Promovarea ofertei educaționale a Universității din Craiova, în rândul unităților liceale 

din zonele rurale ale regiunii S-V Oltenia. 

O.S.2. Dezvoltarea serviciilor de consiliere profesională și orientare în carieră în acord cu 

adaptarea nevoilor și intereselor de educație, formare și dezvoltare, a tinerilor proveniți din 

medii dezavantajate, la contextul societal actual (educațional, medical, socio-economic, etc.). 

O.S.3. Sprijin, asistență și îndrumare oferită studenților, aflați în situații de risc, în vederea 

reducerii abandonului universitar 

O.S.4. Realizarea unui website de interconectare și relaționare directă, permanentă și activă 

între beneficiari direcți și indirecți ai actului educativ, elevi, studenți, consilieri în carieră, cadre 

didactice din învățământul universitar și preuniversitar. 

Indicatori de rezultat asumați: 

- Materiale de identitate vizuală; materiale de promovare 

  

https://www.ucv.ro/pdf/it_fonduri_eur/fonduri/rapoarte/Raport-de-implementare-FDI-2022-0538.pdf


 

- Centre de înscriere/admitere, sesiunea 2022 Slatina (jud. Olt) 

 



- Sesiuni de consiliere profesională și orientare în carieră destinate elevilor 

 

- Sesiuni de consiliere profesională și orientare în carieră, destinate studenților 

 

- Workshop-uri de promovare a voluntariatului 



 

  

- Website de interconectare și comunicare directă și permanentă, între elevi, studenți, 

cadre didactice din învățământului preuniversitar și universitar, precum și consilieri în 

carieră: https://ccoc.ucv.ro/ 

Director proiect, 

Prof. univ. dr. Leonardo-Geo Mănescu 
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