
Raport tehnic proiect CNFIS-FDI-2021-0016 -  Suport instituțional pentru creșterea 

calității actului didactic universitar în contextul pandemiei, prin consiliere 

psihopedagogică, etică și promovarea unui stil de viață sănătos (SICADES). 

 

Obiectivele proiectului: 

O1. Optimizarea capacității de relaționare pozitivă și eficientă a cadrelor didactice cu studenții prin 
dezvoltarea abilităților de management personal (abilități interpersonale, abilități de reglare 
emoțională, abilități de coping, abilități de comunicare asertivă).  

O2. Ameliorarea culturii organizaționale etice în privința relațiilor colegiale și a celei profesor 
student în condițiile schimbărilor induse de trecerea la învățământul online (și hibrid). 

O3. Evaluarea stării generale de sănătate și măsuri pentru îmbunătățirea condiției fizice. 

O4. Asigurarea unui bun management al proiectului prin structurarea activităților pe pachete de 
implementare și monitorizarea continuă pe întreaga durată. 

 

Cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați pentru activităţile 

din cadrul proiectului sunt următoarele: 

A1.R1. – 1 raport de evaluare a impactului unei intervenții prin consiliere privind dezvoltarea 

abilităților de management personal și interpersonal ale cadrelor didactice asupra calității 

interacțiunii profesor - student și autoeficacității profesorului – a fost realizat raportul de 

evaluare, 100%. 

A1.R2. – 1 program de consiliere cu scopul dezvoltării abilităților socio-emoționale și de 

interrelationare eficientă – a fost realizat programul de consiliere, 100%. 

A1.R3. – 1 ghid de consiliere adresat cadrelor didactice pentru cultivarea abilităților de 

relaționare eficientă în vederea creșterii eficacității academice și promovării stării de bine la 

nivelul profesorilor și studenților (publicarea în 500 exemplare) – a fost realizat şi tipărit 

ghidul de consiliere, 100%. 

A1.R4. – 10 sesiuni de consiliere (grupuri de 15 participanți) – au fost organizate 10 sesiuni 

de consiliere, 100%. 

A1.R5. – 1 conferință (100 participanți) – a fost organizată o conferinţă, data desfăşurării 7-

8 decembrie 2021, 100%. 

 



A2.R1. – achiziție TURNITIN, abonament un an platformă verificare similitudine – a fost 

realizat abonament pentru un an la platforma de verificare a similitudinilor, 100%. 

A2.R2. – Calificare KMDD 2 cadre didactice – s-a realizat calificarea a două cadre didactice 

prin metoda KMDD, 100%. 

A2.R3. – 10 sesiuni grup consiliere organizațională (150 persoane) ) – au fost organizate 10 

sesiuni de consiliere organizaţională, 100%. 

A2R4. – training 2 experți ENAI în România (100 participanți) – au fost organizate 

trainingurile, datele desfăşurării 6 şi 8 decembrie 2021, 100%. 

A2R5. – ghid de conduită etică pentru cadrele didactice – a fost realizat ghidul de conduită 

etică, 100%. 

 

A3.R1. – 1 chestionar privind practicarea exercițiilor fizice (500 participanți) – a fost aplicat 

chestionarul la peste 750 persoane (google form), 100%. 

A3.R2. – evaluarea nivelului condiției fizice (200 participanți) – a fost evaluat nivelul consiţiei 

fizice la 250 persoane, 100%. 

A3.R3. – evaluarea stării de sănătate / compoziției corporale (200 participanți) – a fost evaluată 

starea de sănătate la 270 persoane, 100%. 

A3.R4. – 4 programe de practicare a exercițiilor fizice (birou, domiciliu, aer liber, baze sportive) 

și publicarea acestora - au fost realizate şi tipărite programele de practicare a exerciţiilor 

fizice, 100%. 

A3.R5. – 4 training -uri (200 participanți) – au fost realizate 4 training-uri la care au 

participat aproximativ 300 persoane, 100%. 

 

A4.R1. – Minim 10 apariții în mass-media şi în mediile online – 10 apariții în mass-media şi 

în mediile online, 100%. 

A4.R2. – 2 emisiuni la posturi TV/radio – participare la o emisiune radio şi una la TV, 100%. 

A4.R3. –Raport tehnic – s-a realizat raportul tehnic, 100%. 

A4.R4. – Raport financiar – s-a realizat raportul financiar, 100%. 

 

S-a mutat suma de 2420,61 lei de la cheltuieli de personal la cheltuieli materiale. 



Cheltuieli de personal realizate pentru activităţile prevăzute în cadrul proiectului – 
113.579,39 lei, din care cheltuieli de management 19.250 lei. 

Cheltuieli de personal angajate sau estimate a se angaja până la sfârșitul proiectului – 
273.979,39 lei, din care cheltuieli de management 38.500 lei. Cofinanţare cheltuieli de personal  
56.400 lei. 

 

Cheltuieli materiale realizate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor din cadrul 
proiectului – 70.611.92 lei (48,31%) 

Cheltuieli materiale angajate sau estimate a se angaja până la sfârșitul proiectului – 
162.420,61 lei (100%). 

Obiectivele proiectului au fost atinse conform rezultatelor menţionate anterior. 


