
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Bună ziua! 

 

Avem plăcerea de a vă invita la workshop-ul virtual Corelarea planurilor de învățământ și a 

competențelor cu cerințele mediului socio-economic reprezentativ al regiunii în industria navală  

și industria onshore - offshore, organizat de Universitatea ”Ovidius” din Constanța, în data de 

07.12.2020, începând cu ora 13.00. 

 Workshop-ul se înscrie în seria evenimentelor finanțate de Ministerul Educației și Cercetării, prin 

Fondul de Dezvoltare Instituțională, în cadrul proiectului ECHITATE SOCIALĂ ȘI 

COMPETITIVITATE ÎN PARTENERIAT CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC ÎNTR-O 

UNIVERSITATE EUROPEANĂ MODERNĂ – SMART - COMPETE, CNFIS-FDI-2020-0652.  

Evenimentele care au ca scop corelarea planurilor de învățământ și a competențelor absolvenților 

cu cerințele mediului socio-economic local, regional, național și internațional.  

 

Pentru a participa la workshop vă rugăm să accesați linkul: 

 

TEAMS – SMART - COMPETE (click)  
 
 

 

 
Vă așteptăm cu drag! 

Ș.l. dr. ing. Constantin Ilie 
 

 
 

WORKSHOP 
Organizat în cadrul Proiectului: 

CN FIS-FDI-2020-0652 

ECHITATE SOCIALĂ ȘI COMPETITIVITATE ÎN PARTENERIAT CU  
MEDIUL SOCIO-ECONOMIC ÎNTR-O UNIVERSITATE EUROPEANĂ  

MODERNĂ - SMART - COMPETE 

Corelarea planurilor de învățământ și a competențelor cu cerințele mediului 

socio-economic reprezentativ al regiunii în industria navală  

și industria onshore - offshore 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA 

B-dul Mamaia 124, 900527 Constanța, România 
Tel./Fax: +4 0241 606407,  +4 0241 606467 

E-mail:: rectorat2@univ-ovidius.ro  

Webpage: www.univ-ovidius.ro  

Luni, 07 decembrie 2020, ora 13:00 

ONLINE – platforma TEAMS Vă așteptăm cu drag! 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWFmMmE1Y2ItNzNkMC00MjBmLWI2MGYtMTAxYzYyMjJmNmM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220ae86a88-e993-4850-9db2-1ff1884f9c8a%22%2c%22Oid%22%3a%22c8ad07f2-7645-4564-84c4-8b23c3de6db6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
mailto:rectorat2@univ-ovidius.ro
http://www.univ-ovidius.ro/


 
 
Tematica workshop-ului: activitățile economice reprezentative ale regiunii, ale orașului Constanța - 

port la Marea Neagră. 
 
Obiectivul workshop-ului: corelarea planurilor de învățământ și a competențelor cu cerințele 

mediului socio-economic.  
 

Îndeplinirea obiectivului workshop-ului: realizarea unui studiu la nivelul angajatorilor pentru 

identificarea principalelor lor cerințe cu privire la competențele absolvenților și la procesul de 

angajabilitate.  
 

În urma discuțiilor din cadrul workshop-ului, vom colecta opiniile participanților, prin intermediul  
formularului atașat. 

 

ADRESA WORKSHOP 

 

TEAMS – SMART - COMPETE (click)  
 

 
 

PROGRAM WORKSHOP 

- 13:00  13:05 – deschiderea evenimentului, prezentarea invitaților, participanților – Ș.L. dr. ing. 

Constantin ILIE - expert învățământ, 

- 13:05  13:10 – introducere și prezentarea obiectivelor workshop-ului – Conf. univ. dr. Andreea-
Daniela  MORARU – director proiect, 

- 13:10  13:15 – introducere și prezentarea obiectivelor workshop-ului – Prof. univ. dr. Elena 
CONDREA – Prorector - Educație și managementul calității, 

- 13:15  13:20 – aprecieri din partea reprezentatului DACIS – UOC – Prof. univ. dr. ing. Ionela 

Popovici, 

- 13:20  13:30 – prezentarea programelor FIMIM, Ș.L. dr. ing. Mirela-Rodica COTRUMBA – 
Coordonator program FIMIM, 

- 13:30  14:10 – prezentarea opiniilor invitaților din mediul economic privind colaborarea cu FIMIM, 

privind competențele / cunoștințele / abilitățile necesare în domeniul de activitate al companiei 
reprezentate (propunerile se vor regăsi în formularul atașat), 

- 14:10  14:20 – prezentarea opiniilor cadrelor didactice (propunerile se vor regăsi în formularul 

atașat), 

- 14:20  14:40 – prezentarea opiniilor studenților (propunerile se vor regăsi în formularul atașat), 

- 14:40  14:50 – deducerea concluziilor și închiderea evenimentului. 

 
 
 

INVITAȚI MEDIU ECONOMIC 

1. Alina MIHALCEA, CHIMPEX SA, Human Resources Internal Consultant, e-mail: 
alina.mihalcea@chimpex.ro,  

2. Florin DASCĂLU, DP WORLD CONSTANȚA HR, e-mail: florin.dascalu@dpworld.com  
3. Sergiu MOGOȘANU, Dir. Tehnic, DP WORLD CONSTANȚA, e-mail: 

sergiu.mogosanu@dpworld.com, 
4. Mihăiță CAZACU, S.N.T.F.M. „CFR MARFĂ” S.A. e-mail: mihai.cazacu@univ-ovidius.ro, 
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