
 
Investeşte în  oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi 
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere 
Domeniul major de intervenţie 1.2 Calitate în învăţământul superior 
Titlul proiectului: “Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de 
a furniza competenţe şi competitivitate pentru piaţa muncii” 
Cod Contract:  POSDRU/86/1.2/S/62723 
Beneficiar:  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” 
din Iaşi 
 

 

ANUNŢ 
 
 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară « Ion Ionescu de la Brad » Iaşi, 

în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara şi  S.C. SIVECO România S.A. Bucureşti  

anunţă lansarea sesiunii de selecţie a  beneficiarilor a 2 programe de perfecţionare, care se vor 

derula în cadrul proiectului „Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării 

capacităţii de a furniza competenţe şi competitivitate pentru piaţa muncii”, ID 

POSDRU/86/1.2/S/62723. 

Proiectul finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013,  cofinanţat din Fondul Social European  se desfăşoară pe o perioadă de 24 de luni. 

 

Obiectivul general al proiectului urmăreşte creşterea calităţii ofertei educaţionale din 

învăţământul agronomic la nivelul regiunilor Nord-Est, Nord-Vest, Vest şi Bucureşti-Ilfov, prin 

mai buna corelare a programelor de masterat cu cerinţele în continuă schimbare ale pieţei 

muncii şi facilitarea accesului la învăţământul superior prin implementarea de soluţii software în 

activitaţile de predare învăţare. 

 

Cele două programe de perfecţionare se adresează cadrelor universitare din cele 4 

universităţi partenere în proiect: 

 

 



 
 

Specificaţie Program de perfecţionare I Program de perfecţionare II 

Furnizor de formare 

profesională autorizat 

CNFPA  

Grupul FiaTest  Grupul FiaTest  

Locaţie program  Iaşi Iaşi 

Perioada de desfăşurare 

a programului  

25 – 31 mai 2011 25 – 31 mai 2011 

Beneficiari eligibili  Cadre universitare din cadrul  

Universităţii de Ştiinţe Agricole 

şi Medicină Veterinară « Ion 

Ionescu de la Brad » Iaşi, 

Universităţii de Ştiinţe 

Agronomice şi Medicină 

Veterinară Bucureşti, 

Universităţii de Ştiinţe Agricole 

şi Medicină Veterinară Cluj-

Napoca, Universităţii de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară 

a Banatului Timişoara, membri 

ai Comisiilor de Asigurare a 

Calităţii. 

Cadre universitare din cadrul  

Universităţii de Ştiinţe Agricole 

şi Medicină Veterinară « Ion 

Ionescu de la Brad » Iaşi, 

Universităţii de Ştiinţe 

Agronomice şi Medicină 

Veterinară Bucureşti, 

Universităţii de Ştiinţe Agricole 

şi Medicină Veterinară Cluj-

Napoca, Universităţii de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară 

a Banatului Timişoara,  

implicate în dezvoltarea 

programelor de studii. 

 

Menţiuni:  
 

 Pentru accesarea programelor de perfecţionare, cei interesaţi vor completa  formularul 

de înscriere care se poate descărca de pe pagina web: http://www.univagro-

iasi.ro/POSDRU/Proiect_62723/. 

 Dacă mai multe aplicaţii îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru selecţie, se va aplica 

principiul “primul venit, primul servit”, în funcţie de data şi ora înregistrării aplicaţiei pe 

site.  

 Costurile pentru programele de specializare sunt suportate din bugetul proiectului. 

 



 
Dosarul de aplicaţie 
 

Pentru participarea la cursuri, persoanele selectate vor depune un dosar de aplicaţie 

care va conţine: 

 Formularul individual de înregistrare a grupului ţintă (Anexa 1) completat şi semnat de 

aplicant. Formularul poate fi descărcat de pe site. 
 Copie după Buletin/Carte de Identitate. 
 Copie după ultima diplomă de studii (exemplu: diplomă/licenţă/masterat/doctorat etc). 
 Scrisoarea de motivare. 
 Adeverinţă care să ateste calitatea de membru al Comisiei de Asigurare a Calităţii 

(pentru participanţii la programul de perfecţionare I) sau adeverinţă de salariat din 

care să reiasă calitatea de cadru universitar implicat în dezvoltarea programelor de 

studii (pentru participanţii la programul de perfecţionare II). 
 

Data limită de înregistrare pe site este:  

20 mai 2011, ora 17.00. 
 

Pentru informaţii suplimentare, depunerea dosarelor de aplicaţie şi precizări privind 

programele de perfecţionare vă rugăm să contactaţi persoana responsabilă din fiecare 

universitate parteneră: 

 

Aplicant: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară « Ion Ionescu de la  

Brad » Iaşi 

Persoana de contact: prof. Daniel BUCUR 

Telefon: 0232 407 508 

E-mail: dbucur@uaiasi.ro 

 

Partener  1: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti 

Persoana de contact: prof. Vasilica STAN  

Telefon: 021 318 28 88 

E-mail: vstan@agro-bucuresti.ro 

 

 



 
Partener  2: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

Persoana de contact: prof. Doru SABĂU 

Telefon: 0264 596 384 

E-mail: dsabau@usamvcluj.ro 

 

Partener 3: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului  

Timişoara 

Persoana de contact: prof. Florin SALA 

Telefon: 0256 494 023 

E-mail: florin_sala@yahoo.com 

 


