
Raport de implementare 
 

 
PROIECT CNFIS-FDI-2022-0438 
 
Domeniul vizat: 1. Creșterea echității sociale în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului 
la învățământ superior 
Buget aprobat: 575000 lei, din care 255000 lei cofinanțare UB 
Buget cheltuit: 505724 lei, din care 232395 lei cofinanțare UB 
Durata proiectului: 9 luni (29.03.2022 – 16.12.2022) 
 
Titlul proiectului: Universitatea din București - o comunitate academică incluzivă și echitabilă 
Acronimul proiectului: IncluUB 
 
Scopul proiectului: Activitățile incluse în proiect au avut ca scop creșterea gradului de incluziune 
socială și a accesului la învățământ de calitate, atât în cadru comunității academice deja existente, 
cât și pentru viitorii studenți, mai ales pentru cei din grupurile vulnerabile. 
 
Obiectivele proiectului:  
 
O 1 Creșterea accesului la educație și al gradului de incluziune prin completarea spațiilor existente 
cu infrastructura necesară studenților cu nevoi speciale.  
O 2 Crearea unui mediu academic și de socializare sigur și fără discriminare prin implementarea 
unor module educative de conștientizare, despre diversitate culturală, egalitatea de gen și egalitatea 
de șanse.  
O 3 Extinderea canalelor de colaborare și comunicare dintre mediul universitar și cel preuniversitar 
cu scopul susținerii elevilor din învățământul gimnazial și liceal, cu accent pe zona rurală și mediile 
defavorizate, pentru a accede la învățământul superior. 
 
Activități asumate: 
 
A 1 Intervenții de suport pentru studenții cu dizabilități și accesibilizare a spațiilor 

• Amenajarea unor spații nonconvenționale: 
o dotarea cu mobilier ajustabil; 
o dotarea cu prize și încărcătoare necesare studenților atipici; 
o instalarea de hărți tactile; 
o dotarea spațiilor comune cu covoare tactile pentru studenții cu dizabilități vizuale 

(cantine, puncte de livrare a mesei, biblioteci etc.);  
• Achiziționarea de amplificatoare pentru conectarea la proteze auditive;  
• Dotarea spațiilor de locuit cu aparatură necesară creșterii calității vieții;  
• Achiziționarea unei scene modulare și a instalației de lumini și sonorizare necesare 

organizării evenimentelor din cadrul campaniilor UB. 
A 2 Campanii și politici de conștientizare și incluziune: 

• Studiu cantitativ asupra nevoilor reale ale studenților cu dizabilități și a accesului acestora 
la un învățământ de calitate; 

• Crearea unor module educative de conștientizare a nevoilor studenților atipici; 



• Crearea unor module educative bilingve despre egalitatea de gen și egalitatea de șanse;  
• Formarea personalului UB pe teme legate de accesibilitate, prin organizarea de workshop-

uri, evenimente etc.; 
• Audit cu scopul identificării zonelor ce necesită îmbunătățiri din punct de vedere al 

accesibilității.  
A 3 Activități destinate susținerii și creșterii numărului de candidați la studii superioare: 

• Organizarea de evenimente cu participarea studenților și a cadrelor didactice în vederea 
prezentării ofertei educaționale și a comunității academice din UB.  

• Stimularea activităților de voluntariat.  
• Organizarea de evenimente de strângere de fonduri. 
• Consilierea și susținerea elevilor de gimnaziu și liceu din mediul rural cu rezultate bune la 

învățătură.  
 
Rezultate obținute:  
 
A 1 Intervenții de suport pentru studenții cu dizabilități și accesibilizare a spațiilor. 
 
 Rezultatele obținute în cadrul acestei activități au avut ca prim scop îmbunătățirea 
condițiilor de studiu și de trai ale studenților cu nevoi specifice, dar nu numai.  
 Astfel că au fost dotate 10 spații interioare cu mobilier ajustabil și au fost achiziționate și 
montate 30 de hărți tactile, iar în spațiu cantinei UB a fost montat un covor tactil. 
 Au fost achiziționate 19 amplificatoare pentru proteze auditive, astfel încât fiecare facultate 
a UB să beneficieze de un asemenea echipament.  
 Spațiile de locuit din cămine au fost dotate cu uscătoare automate, fiind achiziționate 44 de 
uscătoare pentru toate cele 15 cămine, au fost achiziționate jaluzele verticale pentru aproximativ 
900 de camere din 5 cămine (A, C, D, A1, Theodor Pallady 1), iar sălile de lectură au fost dotate 
cu scaune. 
  A fost achiziționat un sistem de conferințe complet, montat în sala de spectacole a Casei 
Universitarilor. 
 
A 2 Campanii și politici de conștientizare și incluziune. 
 
 Pentru a putea crește gradul de incluziune și de conștientizare a problemelor cu care se 
confruntă studenții cu nevoi speciale, dar și pentru a face comunitatea academica mai accesibilă 
tuturor studenților.  
 A fost întocmit un studiu cantitativ al nevoilor studenților cu nevoi speciale, fizice sau 
cognitive, precum și al celor care se încadrează în diverse situații socio-economice. Concluziile 
acestui studiu ajută la îmbunătățirea condițiilor de studiu și de viață în UB.  
 Au fost create trei module educative în limbile română și engleză pe teme legate de 
egalitate de gen și de șanse, de diversitate și incluziune socială și de comportament social adecvat. 
Aceste module conțin elemente de conștientizare a problemelor, pașii de urmat în cazul 
identificării unei probleme, mecanismele de rezolvare a problemelor din UB, precum și legislația 
în vigoare (https://gep.unibuc.ro/studenti/). 
   A fost întocmit un raport amănunțit cu toate facilitățile de care beneficiază studenții cu 
diverse tipuri de dizabilități, în toate imobilele Universității din București. 



 S-a format Corul Universității din București, cu aproximativ 60 de membri, atât studenți 
români și străini, cât și angajați și s-a organizat Concertul de Crăciun (https://unibuc.ro/aveti-
planuri-pentru-seara-de-16-decembrie-va-asteptam-la-concertul-de-craciun-sustinut-de-corul-
universitatii-din-bucuresti-2/).  
 
A 3 Activități destinate susținerii și creșterii numărului de candidați la studii superioare. 
  
 Pentru a populariza diversele tipuri de servicii oferite de UB atât în rândul actualilor, dar 
și al viitorilor studenți, au fost create trei clipuri video, în limbile română și engleză, în care sunt 
prezentate Clinica de Asistare și Intervenție Psihologică și Educațională (CAIPE - 
https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/clinica-de-asistare-si-interventie-psihologica-si-
educationala-caipe/), Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră (DCOC - 
https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/departamentul-de-consiliere-si-orientare-
pentru-cariera/) și Societatea Antreprenorială Studențească (UNIHUB - 
https://hub.unibuc.ro/home/). Videoclipurile de prezentare pot fi vizionate și pe canalul  Youtube 
la adresele https://www.youtube.com/watch?v=hzguoP0Nsxc 
(CAIPE), https://www.youtube.com/watch?v=n4nfBOtE-04 (DCOC) și  
https://www.youtube.com/watch?v=0bpx-v5bacU (UNIHUB).  
 
 În cadrul A 4 – Management și implementare, au avut loc activități care să asigure atingerea 
obiectivelor asumate, în timp util și cu respectarea standardelor de calitate.  
 
 Rezultatele obținute în acest proiect, deși au necesitat o serie de ajustări impuse de factori 
externi, contribuie la creșterea gradului de incluziune și la garantarea unei educații de calitate. 
Astfel, studenții UB pot învăța în condiții de siguranță și pot avea acces la instrumente și tehnologie 
care să le garanteze accesul la materialele didactice și la cursuri; în același timp, proiectul 
contribuie la reducerea situațiilor de discriminare sau care pot duce la descurajarea studenților și 
implicit, la reducerea abandonului școlar.  


