
 

 

 

 

RAPORT DE IMPLEMENTARE 

 

PROIECT FDI 2022:  CNFIS-FDI-2022-0538 

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

Bugetul total: 240000 + 10% lei = 264.000 lei 

Director de proiect: prof. univ. dr. Leonardo-Geo Mănescu 

Titlul proiectului: 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 

Acronimul proiectului: E.V.A. – U.C.V. 

Scopul proiectului: Dezvoltarea strategiilor de informare și promovare educațională, precum și 

actualizarea și adaptarea instrumentelor specifice, în vederea sporirii accesului la programele de 

studii universitare ale Universității din Craiova, în rândul elevilor aflați în situații de risc. 

 

Obiectivele (Ob.) proiectului: 

Ob. G. 

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 soio-

economice defavorizate, având ca scop creșterea echității și incluziunii sociale. 
Ob.1   

Promovarea ofertei educaționale a Universității din Craiova, în rândul unităților liceale din zonele 

rurale ale regiunii S-V-Oltenia. 

Ob.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.). 

Ob. 3  

Sprijin, asistență și îndrumare oferită studenților, aflați în situații de risc, în vederea reducerii 

abandonului universitar. 

Ob.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. 

 

Activități asumate: 

 

 Ob. G – A.1. Managementul proiectului 
 ○ A.1.1. Elaborarea configurației de implementare a proiectului în vederea 

coordonării activităților asumate și a cooperării membrilor echipei 
 ○  A.1.2. Elaborarea și avizarea metodologiei de implementare-stabilirea structurii de 

management și implementare a resursei umane, obiectivele urmărite, descrierea 
activităților, graficul de implementare, necesarul mijloacelor de realizare a activităților, 
rezultate 

Universitatea din Craiova 
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 ○  A.1.3. Monitorizarea proiectului, în vederea atingerii obiectivelor și a indicatorilor, 
prin elaborarea a două rapoarte tehnico financiare 

      – A.2. Informare și publicitate 

o A.2.1. Elaborarea de materiale de identitate vizuală  

o A.2.2. Organizarea și desfășurarea conferinței de presă de lansare a proiectului 

o A.2.3. Organizarea și desfășurarea conferinței de presă de închidere a proiectului 

o A.2.4. Elaborarea și distribuirea de materiale media 

o A.2.5. Dezvoltarea bibliotecii/sălii de consiliere a CCOC (INCESA) cu volume 
care să cuprindă domenii precum: consiliere în carieră, orientare profesională, 
dezvoltare personală, consiliere psihologică, coaching, mentorat, tutorat, destinate 
elevilor, studenților și cadrelor didactice 

 
  Ob. 1 – A.3. Caravana UCV. Activitate de prezentare și promovare a ofertei  

    educaționale a UCV în mediile defavorizate ale regiunii S-V Oltenia.  
  – A.4. Centre de înscriere, pentru sesiunea de admitere 2022, la Universitatea   

Craiova, organizate în județele Olt și Gorj 

 

 Ob. 2. – A.5. Sesiuni de consiliere profesională și orientare în carieră, destinate elevilor 

din mediile defavorizate, în vederea optimizării deciziilor privind alegerea parcursului 

universitar 

 

 Ob. 3 – A.6. Sesiuni de consiliere profesională și orientare în carieră destinate studenților 

Universității din Craiova, aflați în situații de risc 

 – A.7. Activități de tip workshop/training privind promovarea voluntariatului în 

rândul tinerilor 

 

 Ob. 4 – A.8. Realizarea unui Site Web de interconectare și comunicare directă și 

permanentă, cu participare din partea elevilor, studenților, cadre didactice din 

învățământul preuniversitar și universitar, precum și consilieri în carieră 

 

Rezultate: 
Toate activitățile propuse și toti indicatorii preconizați au fost îndepliniți. 

A.1. 

A.1.1.: R.1.1. Un cadru de implementare a proiectului în vederea asigurării unui management 

performant;  

A.1.2.:R.1.2. 1 Metodologie de management/implementare a proiectului;  

A.1.3.:R.1.3. 2 Rapoarte tehnice și financiare (1 inițial + 1 final) care să cuprindă detalieri 

explicite privind organizarea activităților și atingerea obiectivelor/rezultatelor 

A.2.  

A.2.1.R.2.1. Elaborarea de materiale de identitate vizuală  

A.2.2.R.2.2 1 conferință de presă de lansare a proiectului  

A.2.3. R.2.3. 1 conferină de presă de închidere a proiectului.  

A.2.4.R.2.4. 2 comunicate de presă (de lansare și de închidere proiect).  

A.2.5.R.2.5. 150 volume de specialitate–consiliere/dezvoltare personală. A.2.5.R.2.6. Sală de 

consiliere CCOC, dotată și actualizată conform normelor metodologice actuale 

A.3. 

A.3.1.R.3.1. Broșuri; materiale de promovare (tricouri, pixuri, pop-spidere, roll-up-uri, mape) 

A.3.2.R.3.2. Peste 5000 de elevi informați și consiliați privind oferta educațională a Universității 

din Craiova 

În cadrul acestei activități a fost elaborat și distribuit, în rândul elevilor provenind din clasele 



terminale (XI-XII) ale liceelor din județele Dolj, Gorj, Olt, Mehedinți, un material de promovare 

a ofertei educaționale UCV. În acest sens, au fost oferite informații specifice, privind oferta 

programelor de studii ale Universității din Craiova, pe cele trei cicluri de studiu, criteriile și 

condițiile de înscriere/admitere, serviciile de masă și cazare oferite de UCV, ECTS – sistemul de 

credite transferabile, bursele, oportunități de specializare formare și dezvoltare post absolvire, 

etc. Activitatea s-a derulat cu sprijinul studenților voluntari proveniți, la rândul lor, din mediile 

defavorizate vizate. 

A.4. 

A.4.1.R.4.1. Centru de înscriere/admitere, sesiunea 2022, Universitatea din Craiova, organizat în 

județul Olt (Slatina). 

Prin această activitate s-a urmărit creșterea accesului la informație, precum și sprijin și 

îndrumare privind procedura de înscriere (completarea formularului de înscriere, dosar personal, 

documentație necesară, etc.) în cadrul sesiunii de admitere 2022, la Universitatea din Craiova, 

studii universitare de licență a absolvenților de liceu proveniți din județul Olt. 

A.5. 

A.5.1.R.5.1. Sesiuni de consiliere profesională și orientare în carieră, organizate la nivel de grup 

și/sau individual, destinate elevilor.  

A.5.2.R.5.2 Fișe de consiliere. A.5.3.R.5.3. Livrabile specifice activității. 

În cadrul acestei activități  au fost implicați, direct și activ, consilieri din cadrul Centrului de 

Consiliere și Orientare în Carieră al Universității din Craiova. 

A.6. 

A.6.1.R.6.1. Sesiuni de consiliere, organizate la nivel de grup și/sau individual, destinate 

studenților Universității din Craiova. A.6.2.R.6.2. Fișe individuale de consiliere. A.6.3.R.6.3. 

Livrabile specifice activității. 

Această activitate a avut ca scop prevenirea și combaterea abandonului universitar și s-a 

desfășurat cu sprijinul și implicarea directă a consilierilor din cadrul Centrului de Consiliere și 

Orientare în Carieră al Universității din Craiova 

A.7. 

A.7.1.R.7.1. 3 workshop-uri de promovare a voluntariatului.  

A.7.2.R.7.2. Materiale didactice specifice.  

A.7.3.R.7.3. Livrabile specifice activității 

Activitatea a urmărit conștientizarea, în rândurile tinerilor a beneficiilor privind participarea și 

implicarea în proiecte/activități de voluntariat, pentru dezvoltarea profesională și personală, cu 

accent direct pe avantajele acțiunilor de voluntariat (dezvoltarea de noi aptitudini, relaționare, 

impresie bună în fața angajatorilor, experiență la CV, posibilitatea de a experimenta 

lucruri/poziții noi (lider, membru în echipă, lucrul individual), etc.. 

A.8. 

A.8.1.R.8.1. 1 WebSite de interconectare și comunicare directă și permanentă, între elevi, 

studenți, cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar, precum și consilieri în 

carieră - https://ccoc.ucv.ro/ 

 

Proiect finanţat de Ministerului Educaţiei din fondul pentru dezvoltarea instituţională a 

universităţilor de învăţământ superior de stat 2022 

https://ccoc.ucv.ro/

