
ANEXA 3 

 

RAPORT TEHNIC ȘI FINANCIAR 

 

Proiect Nr. CNFIS-FDI-2021-0411 cu titlul Promovarea internaționalizării USV 

 

Raport tehnic (cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați) 

 

Activitățile prevăzute în cadrul proiectului au fost, și în anul 2021, influențate de pandemie și de 

restricțiile introduse la nivel național și internațional. În pofida dificultăților, obiectivele proiectului 

au fost urmărite cu perseverență și atinse la acest moment, practic, integral. 

 

A1. Coordonarea proiectului; Monitorizarea și implementarea pachetelor de activități; Raportarea 

tehnică și financiară. 

Indicatori: 8 minute ale ședințelor echipei de proiect (rapoarte de progres); 1 Raport tehnic și 

financiar intermediar; 1 Raport tehnic și financiar final 

Rezultat realizat integral (întocmite 8 minute + raport tehnic și financiar intermediar + raport tehnic 

și financiar final).  

 

A2. Promovarea ofertei de admitere pentru românii de pretutindeni pe platforme sociale. 

Indicator: 1 campanie de promovare a admiterii pe platformele sociale 

Rezultat realizat integral. S-a realizat campania de promovare a admiterii pe platforma Facebook. În 

plus, s-au realizat 1500 pliante de admitere și un mesh exterior pentru mediatizarea ofertei USV în 

Republica Moldova și Ucraina. 

 

A3. Participarea la Târgul Universităților românești din Chișinău.  

Indicator: 1 participare la Târgul universităților românești 

Rezultat realizat integral. 6 studenți ai USV au participat la Târgul universităților românești din 

Chișinău și au promovat oferta USV. 

 

A4. Dezvoltarea conținutului și traducerea website-ului USV în limba engleză.  

Indicator: 1 website actualizat tradus în limba engleză 

Rezultat realizat integral. Informațiile de pe site-ul USV au fost actualizate și traduse în limba 

engleză. 



 

A5. Actualizarea programelor de studii în platforma studyinromania.gov.ro.  

Indicator: 10 programe de licență noi sau actualizate și 7 programe de masterat noi introduse în 

platforma studyinromania.gov.ro 

Rezultat realizat integral. Au fost actualizate toate informațiile pentru 39 programe, inclusiv au fost 

introduse programe noi (6 la nivel licență și 2 la nivel masterat) ce au fost activate în acest an. Totuși, 

trecerea la noua platforma studyinromania2 a creat anumite inadvertențe (nu a fost introdusă de 

managerii platformei noua facultate înființată la USV; câteva programe sunt asociate în mod greșit 

altei facultăți, fapt pe care inginerii IT de la platforma studyinromania încearcă să-l rezolve, dar 

deocamdată fără succes). Numărul actual al programelor de studii ale USV in platforma 

studyinromania.gov.ro este de 58 pentru licență (s-au adăugat 6 programe) și 40 pentru masterat (2 

programe în plus). 

 

A6. Participarea la conferințe și workshopuri internaționale.  

Indicator: 2 vizite de informare-documentare (total 4 persoane). 

Rezultat realizat integral. 7 persoane din cadrul USV au efectuat deplasări cu scopul stabilirii și/sau 

consolidării parteneriatelor internaționale, precum și pentru participare la un târg educațional 

internațional în EAU, la lucrările consorțiului universitar care pregătește depunerea aplicației pentru 

Universitățile Europene etc. 

 

A.7 Creșterea vizibilității internaționale a activității CDI din USV prin facilitarea accesului membrilor 

comunității la bazele de date internaționale.  

Indicator: 1 abonament instituțional la baze de date internaționale (Anelis Plus) 

Rezultat realizat integral. USV a plătit abonamentul pentru accesul instituției la baza de date 

internațională – Anelis  Plus. În plus, a fost achitată taxa de membru EUA. 

 

A.8 Experience the world at USV, serie de 10 prezentări organizate pe parcursul anului 2021 de către 

studenții și cadrele didactice ai USV. 

Indicator: 10 prezentări ale studenților și cadrelor didactice în cadrul Experience the world at USV. 

Rezultat realizat integral. Având în vedere contextul pandemic și restricțiile impuse la nivelul 

universității, în locul întâlnirilor fizice, au fost realizate o serie de 10 emisiuni TV difuzate la posturile 

locale de televiziune, în cadrul cărora s-a prezentat activitatea internațională și experiențele 

studenților și cadrelor didactice în cadrul mobilităților desfășurate în afara țării.  

 

A.9 Creșterea nivelului de cunoaștere a cel puțin două limbi străine în rândul personalului academic 

și non-academic, conform obiectivelor Spațiului European al Educației (EEA). 

Indicator: 20 cadre didactice înscrise la cursuri de limbi străine pentru cadre didactice și personal 

administrativ 



Rezultat realizat integral. 26 de persoane au participat la cursul de limba engleză.  

 

A.10 Organizarea evenimentului Erasmus Welcome Day, pentru asigurarea integrării și orientării 

studenților Erasmus la începutul stagiilor de mobilitate.  

Indicator: 1 Eveniment Erasmus Welcome Day 

Rezultat realizat integral. Din cauza contextului pandemic, evenimentul Erasmus Welcome Day s-a 

transformat în întâlniri individuale cu fiecare nu s-a mai organizat, dar fiecare student a primit un 

Erasmus welcome kit. 

 

A.11 Transfer de cunoștințe, competențe și bune practici în cadrul Consorțiului universităților 

membre ale Collegium Carpathicum, prin susținerea unor prelegeri de către cadre didactice și 

cercetători de la USV în instituțiile partenere și din instituțiile partenere la USV.  

Indicator: 4 mobilități pentru susținerea prelegerilor efectuate de către cadre didactice și cercetători 

de la USV la universitățile partenere din Consorțiul Collegium Carpaticum, CUMRU, BUC. 

Rezultat realizat integral. Situația pandemică a determinat organizarea unor mobilități virtuale 

(online). Au fost susținute 4 prelegeri de cadre didactice USV în cadrul Consorțiului BUC (1 la Drept; 1 

la Istorie; 1 la Litere; 1 la Științe economice). 

 

A.12.Achiziția de echipamente IT necesare asigurării procesului de internaționalizare. 

Indicator: 22 laptop-uri 

Rezultat realizat integral. Au fost achiziționate 42 laptopuri. 

 

 

Director proiect, 

Nume, prenume, semnătură 

Prof.univ.dr. Ștefan PURICI 

 


