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SCOPUL ŞI OBIECTIVELE STRATEGICE ALE PROIECTULUI 

Scop: Dezvoltarea capitalului uman şi cresterea competitivitatii in universitati prin 

asigurarea calităţii in programele de studii master (PSM) cu profil agroalimentar (AA).  

 Obiectivul general al proiectului: imbunatatirea şi armonizarea PSM cu profil 

agroalimentar care au tangente cu  domeniile SAS, IPA, IC, SE, mentionate in HG.676/2007 

in scopul validarii calificarilor aferente, la nivel national.  

Acesta vizează două obiective strategice ale DMI (domeniul de interventie ) 1.2. (Calitate 

in invatamintul superior).  

• dezvoltarea şi implementarea şistemului national de calificari în universităţi, prin 

extinderea oportunităţilor de învăţare (imbunătăţirea PSM, cu promovarea inovarii)  

• asigurarea calităţii prin metodologii, criterii, standarde şi proceduri de monitorizare  

a calităţii PSM, caracteristice profilului AA  

CONSORŢIU – PARTENERII PROIECTULUI 

Coordonator: 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-

Napoca, Str. Mănăştur 3-5 Cluj-Napoca 

Director de proiect: 
Prof.Dr. Carmen Socaciu 

email: csocaciudac@gmail.com 

Partener 1: 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului Timişoara, Calea Aradului 119, 300645 Timişoara 

Responsabil de proiect: 
Prof. Dr. Iosif Gergen 

email: igergen@yahoo.com 

Partener 2: 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, 700490 Iaşi 

Responsabil  de proiect: 
Prof. Dr. Vasile Vintu 

email: vvintu@ualasi.ro 

  

mailto:csocaciudac@gmail.com
mailto:igergen@yahoo.com
mailto:vvintu@ualasi.ro
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OBIECTIVELE ŞI ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 

OBIECTIV I. Analiza continutului şi a compatibilitatii PSM la diferite specializari cu 

profil agroalimentar, din universitati din RO şi tari UE 

I.1. Organizarea unui workshop de lansare a proiectului la care participă:  echipa de 

management, expertii implicati in derularea proiectului: stabilirea responsabilitatilor, 

planificarea activitatilor, managementul proiectului, stabilirea modalităţilor de comunicare 

între parteneri. 

I.2. Analiza PSM cu specific agroalimentar (AA) ce se derulează în universitati din RO: 

analiza planurilor de invatamint, in relatie cu competentele şi calificarile mentionate.  

I.3. Analiza PSM cu specific AA din universitati europene cu profil şimilar şi intocmirea 

unei baze de date ( descrierea calificărilor) 

OBIECTIV II. 

II.1. Alcatuirea unor PSM-cadru pentru 8 tipuri de specializari care se inscriu in profilul AA: 

Productie agroalimentara şi relatia cu mediul (S1), Tehnologii şi echipamente, optimizare 

proceselor aplicate in industra alimentara (S2), şisteme de procesare in (bio)tehnologii 

alimentare (S3), Chimia, controlul şi expertiza alimentelor (S4), şiguranta şi securitate 

agroalimentara, in relatie cu mediul şi consumatorul (S5), Igiena şi controlul produselor 

alimentare (S6), Managementul calităţii produselor agroalimentare (S7), Economie 

(management şi marketing) agroalimentară (S8)  

OBIECTIV III. Realizarea unei baze de date (in cadul unui website specific) cu domenii CDI 

specifice profilului AA şi elaborarea unui ghid de bune practici 

III.1. Definirea directiilor principale CDI specifice profilului AA şi selecţia unor tematici 

europene prioritare,  accesibile pentru elaborare de proiecte de dizertatie (la nivel 

masterat) in universitati de profil din RO ( baza de date) 

III.2. Conceperea şi realizarea unui ghid de bune practici in activitatea CDI  specifica PSM, in 

şistem tutorial 

III.3. Dezvoltarea (si implementarea) unui website specific ce include Ghidul de bune 

practici şi baza de date specifica profilului AA pentru proiecte de cercetare-inovare din RO 

şi UE, utila in asigurarea sustenabilitatii proiectului 
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OBIECTIV IV. Implementarea unor şisteme de evaluare şi asigurare a calităţii 

specifice PSM cu profil AA 

IV.1. Analiza SWOT a proceselor specifice de instruire şi management al calităţii aferente 

unor  PSM  cu profil AA: alocarea de resurse, colaborari strategice, recrutarea şi 

promovarea personalului academic şi de cercetare, recrutarea studentilor master, achizitia 

şi managementul proiectelor CDI 

IV.2. Implementarea şistemului de asigurare a calităţii adaptat PSM-cadru selectate (pe 

baza analizelor SWOT) şi realizarea unui dosar de autorizare pe baza standardelor şi 

indicatorilor de perfomanţă ARACIS.  

IV.3. Aplicarea unor proceduri de evaluare a calităţii PSM selectate, de catre studenti, 

absolventi, cadre didactice şi specialisti din mediul economic, utilizind un şistem electronic 

de chestionare. Elaborarea unor propuneri de imbunatatire a calităţii pe baza rezultatelor 

obtinute. 

IV.4. Activitati specifice de monitorizare şi management a proiectului  

OBIECTIV V. Informare şi publicitate privind derularea şi rezultatele proiectului 

V.1. Informare şi publicitate privind derularea proiectului CALIMAS(activitati adresate 

universitatilor de profil din din RO, grupurilor tinta, organizatiilor din sectoarele tinta 

agroalimentare, partenerilor sociali, etc), pe toata durata derularii proiectului ( 36 luni)  

V.2. Reuniune finala de evaluare şi diseminare a  rezultatelor –  

Conferinta nationala Programele de studii masterale pe profil agroalimentar in raport cu 

standardele asigurarii calităţii şi ale cadrului national şi european a calificarilor.  Sunt 

invitati reprezentanti din toate Universitatile cu specializari de profil agroalimentar, 

Agentia ACPART, ARACIS, agenti economici, ONGuri. 
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GRUPURI  ŢINTĂ 

Grupuri ţintă din mediul academic 

 studenti masteranzi de la specializari specifice profilului AA (min.500 studenti) din 

universitatile partenere,  

 absolventi ai programelor de licenta ( peste 1000) din universitati de profil,  

 membrii ai asociatiilor alumni (peste 500, din aprox. 20 de universitati din RO),  

 cadre didactice la programe master, din universitati de profil din RO (peste 200), 

interesati de compatibilizarea PSM cu cerintele calificarilor din RO şi UE.  

 

Grupuri ţintă din mediul economic şi social 

 agenţi economici interesaţi de calificări specifice domeniului de procesare a 

produselor agroalimentare şi evaluare a calităţii , şigurantei şi securitatii 

alimentelor),   

 patronate pe sectoare specifice de industre alimentara 

 absolventi care nu sunt incadrati la locuri de munca de specialitate 

 organizatiile alumni care fac publicitate locurilor de munca in aceste specialitati,  

 agentii de promovare şi plasare a fortei de munca 

 agentii de cosnultanta agricola şi industriala 

 instituţii locale ( agentii de dezvoltare regionala, primarii, directii agricole)  

 organizatii neguvernamentale interesate de ofertarea de joburi pe profil 

agroalimentar 
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REZULTATELE PROIECTULUI  

EVIDENŢA PROGRAMELOR  DE STUDII MASTER  DIN ROMANIA  

pe profil Agroalimentar (AA) 

( 43 DE PROGRAME, delimitate pe 8 domenii definite de partenerii proioectului )  

LISTA PROGRAMELOR DE STUDII ANALIZATE  

Categorie Denumire Facultate  Universitatea  
 

S1 Sisteme de procesare 
ecologică multifuncţională 
integrată a principiilor 
bioactive natural - SPE 

Facultatea de Tehnologia 
Produselor 
Agroalimentare 

USAMVBT 
Timisoara 

Managementul şituaţiilor de 
urgenţă, crizelor şi 
dezastrelor în agricultură, 
şilvicultură şi industria 
alimentară 

Ingineria mediului/ 
Facultatea de Protecţia 
Mediului 

Universitatea din 
Oradea  

Ecobiotehnologii agricole şi 
alimentare 

Facultatea de Alimentaţie 
şi Turism  

Universitatea 
Transilvania  
Braşov 

Ştiinţa şi ingineria 
produselor alimentare 
ecologice 

 Facultatea de Inginerie 
Universitatea  
“Vasile Alecsandri” 
Bacau 

Tehnologii integrate de 
obţinere şi valorificare a 
produselor horticole 

Horticultură/ Facultatea 
de Horticultură 

USAMV  Bucuresti 

S2 Ingineria alimentelor 
funcţionale 

Facultatea de Tehnologia 
Produselor 
Agroalimentare 

USAMVBT 
Timisoara 

Tehnologii avansate de 
procesare a materiilor prime 
agricole - TAP 

Facultatea de Tehnologia 
Produselor 
Agroalimentare 

USAMVBT 
Timisoara 

Ştiinţa şi ingineria 
alimentelor 

IPA/ Facultatea de 
Ştiinţa şi Ingineria 
Alimentelor  

Universitatea 
Dunărea de Jos din 
Galaţi 

Tehnologii speciale în 
industria alimentară 

Horticultură/ Facultatea 
de Horticultură 

USAMV  Bucuresti 

S3 Biotehnologie şi şiguranţa 
alimentară 

Ştiinţe inginereşti 
aplicate /Facultatea de 

USAMV  Bucuresti 
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Biotehnologii 
Biotehnologii aplicate Inginerie chimică / 

Facultatea de Inginerie 
Alimentară, Turism şi 
Protecţia Mediului  

Universitatea 
“Aurel Vlaicu” din 
Arad 

S4 Sisteme de procesare şi 
controlul calităţii produselor 
alimentare 

IPA/Facultatea de 
Agricultură ( zi şi ID) 

USAMV Cluj-
Napoca 

Chimia şi managementul 
calităţii produselor de 
consum şi a mediului 

Chimie / Facultatea de 
Fizică, Chimie, 
Electronică şi Tehnologia 
Petrolului 

Universitatea 
Ovidius din 
Constanţa 

Controlul şi expertiza 
produselor alimentare 

Ingineria produselor 
alimentare / Facultatea 
de Horticultură 

Universitatea din 
Craiova 

Controlul, expertiza şi 
şiguranţa alimentelor 

Ingineria produselor 
alimentare/ Facultatea 
de Ştiinţa şi Ingineria 
Alimentelor 

Universitatea 
Dunărea de Jos din 
Galaţi 

Controlul şi expertiza 
produselor alimentare 

Ingineria produselor 
alimentare/ Ingineria 
produselor alimentare 

Universitatea 
Ştefan cel Mare din 
Suceava 

Controlul şi expertiza 
alimentelor 

Ingineria produselor 
alimentare Facultatea de 
Ingineria Mediului şi 
Biotehnologii 

Universitatea 
Valahia din 
Targovişte 

Chimie alimentară aplicată Inginerie chimică 
Facultatea de Chimie 
Industrială şi Ingineria 
Mediului 

Univ.Politehnica 
Timisoara 

Securitatea şi calitatea 
produselor horticole primare 

Horticultură /Facultatea 
de Horticultură şi 
şilvicultură 

USAMVBT 
Timisoara 

Tehnici de analiză chimică cu 
aplicaţii în industria 
alimentară, cosmetic şi 
farmaceutică 

Chimie/Facultatea de 
Chmie, Biologie şi 
Geografie 

Universitatea de 
Vest din Timişoara 

Expertiză pe filiera 
produselor alimentare 

Ingineria produselor 
alimentare / Fac. 
Agricultură 

USAMV Iasi 

S5 Inginerie alimentară şi 
mediul înconjurător 

Ingineria produselor 
alimentare / Facultatea 
de Inginerie Alimentară, 
Turism şi Protecţia 

Universitatea 
“Aurel Vlaicu” din 
Arad 
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Mediului 
Siguranţa alimentară şi 
protecţia consumatoruli 

IPA/ Facultatea de 
Agricultură 

USAMV Cluj-
Napoca 

Tehnologia producerii şi 
valorificării vinurilor speciale 
şi a produselor derivate 

Horticultura/Facultatea 
de Horticultură 

USAMV Cluj-
Napoca 

Chimia mediului şi şiguranţa 
alimentară 

Chimie/Fac.Chimie 
Universitatea 
Al.I.Cuza din Iaşi 

Factori de mediu în şiguranţa 
alimentară şi sanatatea 
publică 

Ingineria mediului / 
Facultatea de Protecţia 
Mediului 

Universitatea din 
Oradea 

Asigurarea calităţii şi 
şiguranţei alimentelor 

Ingineria produselor 
alimentare / Facultatea 
de Ştiinţe Agricole, 
Industrie Alimentară şi  
Protecţia Mediului 

Universitatea din 
şibiu 

Siguranţa şi biosecuritatea 
produselor agroalimentare 

Ingineria produselor 
alimentare / Facultatea 
de Tehnologia 
Produselor 
Agroalimentare 

USAMVBT 
Timisoara 

S6 Controlul şi avizarea 
produselor alimentare 

Inginerie chimică / 
Facultatea de Chimie 
Industrială şi Ingineria 
Mediului 

Universitatea 
Politehnica 
Timişoara 

Calitatea produselor şi 
subproduselor vitivinicole 

Horticultură / Facultatea 
de Horticultură şi 
şilvicultură 

USAMVBT 
Timisoara 

Tehnologia şi controlul 
calităţii băuturilor 

Horticultura/ Fac. de 
Horticultură 

USAMV Iasi 

S7 Managementul calităţii şi 
inovaţiei în domeniul 
agroalimentar 

Inginerie şi 
management/ Facultatea 
de Management, 
Inginerie Economică în 
Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală 

USAMV Bucuresti 

Managementul calităţii 
produselor alimentare 

Ingineria produselor 
alimentare / Facultatea 
de Inginerie Alimentară, 
Turism şi Protecţia 
Mediului 

Universitatea 
“Aurel Vlaicu” Arad 

Managementul calităţii 
alimentelor ( Engleza- zi şi 
ID)  

IPA/Facultatea de 
Agricultură 

USAMV Cluj-
Napoca 
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Controlul şi monitorizarea 
produselor agricole 

Agricultura/Facultatea 
de Ştiinţe ale Naturii şi 
Ştiinţe Agricole 

Universitatea 
Ovidius Constanţa 

Managementul procesării 
moderne a alimentelor 

Ingineria produselor 
alimentare / Facultatea 
de Ştiinţe Agricole, 
Industrie Alimentară şi  
Protecţia Mediului 

Universitatea 
Lucian Blaga Sibiu 

Managementul calităţii 
produselor agroalimentare 

Zootehnie/ Fac. De 
Zootehnie 

USAMV Iasi 

S8 Managementul în agroturism 
şi alimentaţie publică 

Inginerie şi management 
/Facultatea de 
Management, Inginerie 
Economică în Agricultură 
şi Dezvoltare Rurală 

USAMV Bucuresti 

Managementul calităţii 
produselor de origine 
animalieră 

Zootehnie/Facultatea de 
Zootehnie şi 
Biotehnologii 

USAMV Cluj-
Napoca 

Management în agroturism şi 
calitatea produselor 
agroalimentare 

Agronomie/Facultatea 
de Agricultură 

Universitatea din 
Craiova 

Inginerie şi management în 
alimentaţie public şi 
agroturism 

Inginerie şi management 
/ Facultatea de Ştiinţa şi 
Ingineria Alimentelor 

Universitatea 
“Dunărea de Jos” 
Galaţi 

Management în alimentaţie 
publică şi agroturism 

Inginerie şi management 
/ Facultatea de 
Management Agricol 

USAMVBT 
Timişoara 

Economie agroalimentară Inginerie şi 
management/ Facultatea 
de Horticultură  

USAMV Cluj-
Napoca 
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PROGRAMELE DE STUDII  MASTER (PSM) SELECTATE PE 8 DOMENII SPECIFICE (S1-8) 

IN URMA ANALIZEI SWOT ŞI A ARMONIZARII CU CERINTELE UE 

 Productie agroalimentară şi relaţia cu mediul (S1),  
 Tehnologii şi echipamente, optimizarea proceselor aplicate în industra alimentară (S2),  
 Sisteme de procesare  şi (bio)tehnologii alimentare (S3),  
 Chimia, controlul şi expertiza alimentelor (S4),  
 Siguranta şi securitate agroalimentara, in relatie cu mediul şi consumatorul (S5),  
 Igiena şi controlul produselor alimentare (S6),  
 Managementul calităţii produselor agroalimentare (S7),  
 Economie (management şi marketing) agroalimentară (S8) 

 

LISTA PROGRAMELOR  SELECTATE 

Denumirea Cod Facultatea care il 
implementeaza 

Universitatea l-a 
analizat  

Sisteme de procesare 
şi controlul calităţii 

produselor 
alimentare 

PSM1 
IPA/Facultatea de 

Agricultură ( zi şi ID) 
USAMV Cluj-Napoca 

Tehnologii avansate 
de procesare a 

materiilor prime 
agricole - TAP 

PSM2 

Facultatea de Tehnologia 
Produselor Agroalimentare 

USAMVBT Timisoara 

Expertiză pe filiera 
produselor 
alimentare 

PSM3 
Ingineria produselor 

alimentare / Fac. 
Agricultură 

USAMV Iasi 

Siguranţa şi 
biosecuritatea 

produselor 
agroalimentare 

PSM4 Ingineria produselor 
alimentare / Facultatea de 

Tehnologia Produselor 
Agroalimentare 

USAMVBT Timisoara 

Managementul 
calităţii alimentelor ( 

Engleza- zi şi ID) 
 

PSM5 
IPA/Facultatea de 

Agricultură 
USAMV Cluj-Napoca 

Managementul 
calităţii produselor 

agroalimentare 

PSM6 
Zootehnie/ Fac. Zootehnie USAMV Iasi 

Alimente funcţionale PSM7 IPA/Facultatea de 
Agricultură ( zi şi ID) 

USAMV Cluj-Napoca 

Controlul produselor 
alimentare 
si Protectia 

Consumatorului 

PSM8 IPA/Facultatea de 
Agricultură ( zi şi ID) 

USAMV Cluj-Napoca 
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SUMARUL REZULTATELOR PROIECTULUI 

Activitate Perioada 

Raportare 

Rezultate obtinute /livrabile 

I.1. Organizarea unui workshop de 

lansare a proiectului, la universitatea 

partenerului principal 

Septembrie 
2010 Organizare workshop de 

lansare 

I.2. Analiza PSM cu specific AA ce se 

deruleaza in universitati din RO: analiza 

planurilor de invatamint in relatie cu 

competentele şi calificarile mentionate 

Septembrie 
2010 

-Februarie 
2011 

Analiza programelor 

existente PSM la nivel 

national, cu specific 

agroalimentar (AA) 

I.3. Analiza PSM cu specific AA din 

universitati europene cu profil şimilar şi 

intocmirea unei baze de date ( descrierea 

calificărilor asigurate) 

Septembrie 
2010 

-Februarie 
2011 

Analiza programelor 

existente pe profil AA in 

universitati europene cu 

profil similar  

II.1. Alcatuirea unor PSM-cadru pentru 8 

tipuri de specializari care se inscriu in 

profilul AA 

Martie  

2011-
Februarie 
2012 

 

Selectarea a 8 programe de 

studii  PSM pe profilul 

agroalimentar 

II.2. Definirea, pentru fiecare specializare 

PSM-cadru (S1-S8), a conceptelor-cheie, 

descriptorilor generici specifici, a 

competentelor de cunoastere şi 

functionale,  şi a corelatiilor dintre 

competente-arii de continut-discipline de 

studii şi credite, cf. CNCIS  

Mai 2011- 

Februarie 
2012 

 

Definirea  conceptelor-cheie, 

a descriptorilor generici 

specifici, cu evidenţierea 

competenţelor de cunoastere 

şi a corelaţiilor posibile 

II.3. Activitati de consultare şi 2 sesiuni 

de analiza benchmarking, cu experti 

internationali şi nationali, cu agenti 

economici 

Mai 2011- 

Februarie 
2012 

S-au organizat  3 sesiuni de 

analiză a calităţii 

programelor master, cu 

experţi străini, naţionali sau 
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 agenti economici ( alumni) 

II.4. Completarea formularelor de 

aplicatie in scopul validarii calificarilor, 

pentru citeva  specializari PSM  selectate, 

conform metodologiei ACPART, cu 

propuneri de includere in registrul 

calificarilor din RO 

Februarie 
2012- 

Aprilie 2013 

 

S-a aplicat metodologia in 

vigoare şi s-au completat 

formularele de aplicaţie in 

scopul validarii calificărilor, 

pentru 6 specializari PSM  

selectate 

III.1. Definirea directiilor principale CDI 

specifice profilului AA şi selecţia unor 

tematici europene prioritare,  accesibile 

pentru elaborare de proiecte de dizertatie 

(la nivel masterat) in universitati de profil 

din RO ( baza de date) 

Septembrie 
2011-
Octombrie 
2012 

 

S-au definit directiile 

principale  de cercetare=-

dezvoltare (CDI) specifice 

profilului AA, la cei trei 

parteneri, evidenţa lucrărilor 

de dizertaţie ce implica 

cercetare,  

III.2. Conceperea şi realizarea unui ghid 

de bune practici in activitatea CDI  

specifica programelor PSM selectate, in 

sistem tutorial 

Mai 2012-  

Aprilie 2013 

 

Realizarea Ghidului de Bune 

Practici  necesar redactării 

lucrărilor de dizertatie 

bazate pe activitate de 

cercetare ,  sub coordonarea 

tutorilor-cadre didactice 

III.3. Realizarea (si implementarea) unui 

website specific ce include Ghidul de bune 

practici si baza de date specifica profilului 

AA pentru proiecte de cercetare-inovare 

din RO si UE, utila in asigurarea 

sustenabilitatii proiectului 

Aprilie 2012-  

Decembrie 
2013 

 

Realizarea website-ului 

specific 

www.calimas.usamvcluj.ro 

şi includerea pe site a bazei 

de date online CDI in care 

sunt inserate domeniile si 

subdomeniile de cercetare 

specifice fiecarui partener, a 

Ghidului de Bune practice   

 IV.1. Analiza SWOT a proceselor specifice 

de asigurare a calităţii aferente 

activitatilor formative şi de cercetare  cu 

Mai  

2011- 
Februarie 

S-a efectuat o analiza SWOT a 

proceselor specifice de 

instruire şi management al 

calităţii aferente  celor 8 PSM  

http://www.calimas.usamvcluj.ro/
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profil AA 2012  selectate  

IV.2. Implementarea sistemului de 

asigurare a calităţii adaptat PSM-cadru 

selectate  şi realizarea unui dosar de 

autorizare pe baza standardelor şi 

indicatorilor de perfomanţă ARACIS.  

Noiembrie 
2012- 
Decembrie 
2013  

 

S-a aplicat sistemul de 

asigurare a calităţii adaptat 

celor 8 PSM  selectate  şi s-a 

alcătuit dosarul de autorizare 

pentru un program master ( 

PSM6-Managementul calităţii 

alimentelor) 

IV.3. Aplicarea unor proceduri de evaluare 

a calităţii PSM de catre studenti, 

absolventi, cadre didactice şi specialisti 

din mediul economic, utilizind un sistem 

electronic de chestionare. 

Noiembrie 
2012- 
Decembrie 
2013  

 

S-au elaborat chestionare 

specific pentru grupul-ţintă 

studenţi si agenţi economici, 

cu completare online pe site 

si offline 

IV.4. Activitati specifice de monitorizare şi 

management a proiectului 

Întreaga 

perioadă 

2010-2014 

Intilniri periodice ale 

consorţiului, cu experţi şi 

grupuri ţintă  

V.1. Informare şi publicitate privind 

proiectul CALIMAS 

Întreaga 

perioadă 

2010-2014 

S-au efectuat activitati de 

informare şi publicitate 

privind derularea proiectului 

CALIMAS, incluzând site-ul 

specific proiectului, 

chestionare online 

V.2 Reuniune finală de evaluare şi 

diseminare a  rezultatelor - Conferinta 

nationala “Programele de studii masterale 

pe profil agroalimentar în raport cu 

standardele asigurării calităţii şi ale 

cadrului naţional şi european a 

calificărilor” 

 17 Ianuarie 

2014 

S-au difuzat 300 broşuri de 

prezentare, invitaţii, afise  

Au fost înregistraţi peste 150 

de participanţi din toate 

categoriile de grupuri ţintă 

precum şi reprezentanţi ai 

altor universităţi ( din ţară 

sau din Cluj) 
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INDICATORII PROIECTULUI 

Indicatori 
Valoare 

prognozată 
Valoare 
realizată 

Indicatori de realizare imediată (output)1 
Număr de universităţi /facultati de profil sprijinite 20 46 
Număr de calificări dezvoltate/actualizate - învăţământul 
superior 

8 8 

Număr de participanţi la instruire – învăţământ superior 200 220 
Număr de programe de masterat adaptate conform CNCIS- 
învăţământ superior 

8 8 

Indicatori de rezultat2 
Ponderea universităţilor sprijinite care au primit acreditare 
prin prisma noilor standarde de asigurare a calităţii (%) 

40 46 

Număr de calificări validate 6 6 
Ponderea programelor de studii desfăşurate conform CNCIS 
(%) 

40 42 

Număr de studenţi care au beneficiat de operaţiunile finanţate 
la nivelul instituţiilor de învăţământ superior 

500 500 

Număr de programe de licenţă/ masterat conform CNCIS 
implementate -învăţământ superior 

8 8 

Număr de universităţi acreditate conform standardelor de 
calitate - învăţământ superior 

5 5 

Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect – învăţământ 
superior 

0 0 

Indicatori adiţionali 
Indicatori de realizare imediată (output) adiţionali   
Analize comparative pentru armonizare programe de studii 
master 

30 46 

Chestionare de consultare a agentilor economici şi sociali 
privind calificarile necesare pe profil agroalimentar 

120 120 

Materiale de informare privind calificarile oferite 300 300 
Nr lucrari de dizertatii bazate pe activitate de cercetare 80 80 
Proiecta de cercetare in a caror echipe sunt inclusi studenti 
master 

50 50 

Parteneriate transnationale realizate prin PSM master 0 0 
 

 

                                                           
1
 Se vor insera indicatorii de realizare imediată (output) conform contractului 

2
 Se vor insera indicatorii de rezultat conform contractului 
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PREZENTAREA PROIECTULUI ŞI A REZULTATELOR 
pe Website-ul  www.calimas.usamvcluj.ro 

 

 

http://www.calimas.usamvcluj.ro/

