Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117

Minuta de sedinta
05.06.2012

Subiecte
dicutate:

Discutarea activitatilor in vederea intocmirii rapoartelor de activitate - monitorizarea respectarii
fluxurilor, implementare, control L1-12. Update portal - Crearea portalului proiectului si
updatarea continua a acestuia L1-12. Actualizare informatii pe portalul proiectului pentru
facilitarea transferului de informatii in cadrul studiilor doctorale L1-12.
Monitorizare bliguri doctoranzi in cadru platformei electronice integrate transnationale de studiu
si testare academica in domeniul medical (e-learning si e-testing) L1-12.
Discutare situatii doctoranzi pentru asigurarea sprijinului financiar aferent perioadei de studii
doctorale pentru 30 de doctoranzi L1-12.
Discutare lista acces sala documentare doctoranzi pentru asigurarea accesului la publicatii, carti,
reviste de specialitate in format tiparit sau electronic L1-12.
Situatie mobilitati - sprijin financiar pentru 30 mobilitati transnationale L1-12
Situatia la zi cu participarea la conferinte/simpozioane nationale si internationale legate de
obiectul cercetarii L1-12
Configurare SMART Board si SMART Response in anfiteatrul multimedia. Publicarea in reviste de
specialitate recunoscute national si international a rezultatelor cercetarii in cadrul doctoratului
L1-12
Anuntul pentru participare la vizite de lucru parteneri L7
Pregatire lista de invitatii la conferinta transnationala privind managementul calitatii in domeniul
cercetarii academice medicale cu participarea a cel putin 200 de persoane din grupul tinta vizat
L7
Organizarea auditului intern L11
Intocmirea rapoartelor tehnice si financiare intermediare si finale ale proiectului L12
Discutarea situatiei mobilitatilor interne cu participare la schimburi de bune practici intre scolile
doctorale nationale in domeniul medical si farmaceutic L1-10
Discurarea participari doctoranzilor la sesiuni stiintifice ale doctoranzilor (simpozioane) L10

Alte
mentiuni:

PARTICIPANTII:

Simona Dragan
Silvia Mancas
Calin Muntean
Diana Lungeanu
Adina Bucur
Cosmin Catu
Marcel Marculescu
Eugenia Popa
Constanta Caplar

Data

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117
Semnaturi

Simona Dragan

____________________________

Silvia Mancas

____________________________

Calin Muntean

____________________________

Diana Lungeanu
Adina Bucur
Cosmin Catu

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Marcel Marculescu
____________________________
Eugenia Popa
____________________________
Constanta Caplar

____________________________

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117

Minuta de sedinta
19.06.2012

Subiecte
dicutate:

Discutarea activitatilor in vederea intocmirii rapoartelor de activitate - monitorizarea respectarii
fluxurilor, implementare, control L1-12
Update portal , audit securitate date moodle, - L1-12
Monitorizare moodle, monitorizare server.
Crearea platformei electronice integrate transnationale de studiu si testare academica in
domeniul medical (e-learning si e-testing) L1-12
Asigurarea sprijinului financiar aferent perioadei de studii doctorale pentru 30 de doctoranzi L112
Asigurarea accesului la publicatii, carti, reviste de specialitate in format tiparit sau electronic
prin abonamente individuale fie prin achizitie directa L1-12
Sprijin financiar pentru 30 mobilitati transnationale (maximum 8 luni/stagiu/doctorand) la
parteneri internationali, cu organizarea a minimum 6 doctorate in cotutela internationala L1-12
Participarea la conferinte/simpozioane nationale si internationale legate de obiectul cercetarii
L1-12
Update software statie de lucru.
Discutarea articolelor depuse spre publicare in cadrul doctoratului.
Lista preliminara pentru vizite de lucru parteneri L7

Alte
mentiuni:

PARTICIPANTII:

Simona Dragan
Silvia Mancas
Calin Muntean
Diana Lungeanu
Adina Bucur
Cosmin Catu
Marcel Marculescu
Eugenia Popa
Constanta Caplar

Data

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
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Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117
Semnaturi

Simona Dragan

____________________________

Silvia Mancas

____________________________

Calin Muntean

____________________________

Diana Lungeanu
Adina Bucur
Cosmin Catu

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Marcel Marculescu
____________________________
Eugenia Popa
____________________________
Constanta Caplar

____________________________

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117

Minuta de sedinta
PARTICIPANTII:

Simona Dragan
Silvia Mancas
Calin Muntean
Diana Lungeanu
Adina Bucur
Cosmin Catu
Marcel Marculescu
Eugenia Popa
Constanta Caplar

Data

06.07.2012

Subiecte
dicutate:

Discutarea activitatilor in vederea intocmirii rapoartelor de activitate - monitorizarea respectarii
fluxurilor, implementare, control L1-12
Update portal , update moodle.
Analiza propunerilor de mobilităţi ale P3
Discutarea stadiului de realizare a cercetarilor conform planului, analiza problemelor aparute si a
intarzierilor
Verificarea concordanţei planului de activităţi cu activităţile realizate;
Planificare activitati viitoare.

Alte
mentiuni:

Vizite de lucru parteneri L7 Participantii – anunturi / confirmari / tematica la conferinta
transnationala privind managementul calitatii in domeniul cercetarii academice medicale cu
participarea a cel putin 200 de persoane din grupul tinta vizat L7
Colectare materiale pentru intocmirea rapoartelor tehnice si financiare intermediare si finale
ale proiectului L12
Situatia la zi a sprijin financiar pentru 30 mobilitati interne cu participare la schimburi de bune
practici intre scolile doctorale nationale in domeniul medical si farmaceutic L1-10
Teme propuse pentru lucrari in vederea organizari de sesiuni stiintifice ale doctoranzilor
(simpozioane)L10

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
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Semnaturi

Simona Dragan

____________________________

Silvia Mancas

____________________________

Calin Muntean

____________________________

Diana Lungeanu
Adina Bucur
Cosmin Catu

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Marcel Marculescu
____________________________
Eugenia Popa
____________________________
Constanta Caplar

____________________________

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117

Minuta de sedinta
26.07.2012

Subiecte
dicutate:

Discutarea aspectelor legate de schimbarile din echipa de management proiect.
Discutarea activitatilor in vederea intocmirii rapoartelor de activitate - monitorizarea respectarii
fluxurilor, implementare, control L1-12
Update portal - Crearea portalului proiectului si updatarea continua a acestuia L1-12
Informare si publicitate : anunturi de presa, panou publicitar, poster, brosuri L1-12
Realizarea si extinderea retelei virtuale intre institutiile partenere pentru facilitarea transferului
de informatii in cadrul studiilor doctorale L1-12
Coursera update in http://elearning.umft.ro/course/ largire baza de instruire. Situatia la zi
pentru sprijin financiar pentru 30 mobilitati transnationale (maximum 8 luni/stagiu/doctorand)
la parteneri internationali, cu organizarea a minimum 6 doctorate in cotutela internationala L112
Situatia la zi pentru participarea la conferinte/simpozioane nationale si internationale legate de
obiectul cercetarii L1-12
Verificarea concordanţei planului de activităţi cu activităţile realizate;
Planificare activitati viitoare
Vizite de lucru parteneri L7 Participantii – anunturi / confirmari / tematica la conferinta
transnationala privind managementul calitatii in domeniul cercetarii academice medicale cu
participarea a cel putin 200 de persoane din grupul tinta vizat L7
Colectare materiale pentru intocmirea rapoartelor tehnice si financiare intermediare si finale
ale proiectului L12
Situatia la zi a sprijin financiar pentru 30 mobilitati interne cu participare la schimburi de bune
practici intre scolile doctorale nationale in domeniul medical si farmaceutic L1-10
Teme propuse pentru lucrari in vederea organizari de sesiuni stiintifice ale doctoranzilor
(simpozioane)L10

Alte
mentiuni:

PARTICIPANTII:

Simona Dragan
Silvia Mancas
Calin Muntean
Diana Lungeanu
Adina Bucur
Cosmin Catu
Marcel Marculescu
Eugenia Popa
Constanta Caplar

Data

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117
Semnaturi

Simona Dragan

____________________________

Silvia Mancas

____________________________

Calin Muntean

____________________________

Diana Lungeanu
Adina Bucur
Cosmin Catu

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Marcel Marculescu
____________________________
Eugenia Popa
____________________________
Constanta Caplar

____________________________

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117

Minuta de sedinta
03.08.2012

Subiecte
dicutate:

Preluare atributii Calin Neatu si Cosmin Catu in cadrul proiectului.
Discutarea activitatilor in vederea intocmirii rapoartelor de activitate - monitorizarea respectarii
fluxurilor, implementare, control L1-12
Discutarea aspectelor legate de schimbarile din echipa de management proiect.
Update portal - Crearea portalului proiectului si updatarea continua a acestuia L1-12
Realizarea si extinderea retelei virtuale intre institutiile partenere pentru facilitarea transferului
de informatii in cadrul studiilor doctorale L1-12
Coursera update in http://elearning.umft.ro/course/ largire baza de instruire. Situatia la zi
pentru sprijin financiar pentru 30 mobilitati transnationale (maximum 8 luni/stagiu/doctorand)
la parteneri internationali, cu organizarea a minimum 6 doctorate in cotutela internationala L112
Situatia la zi pentru participarea la conferinte/simpozioane nationale si internationale legate de
obiectul cercetarii L1-12
Verificarea concordanţei planului de activităţi cu activităţile realizate;
Planificare activitati viitoare
Pregatire vizite de lucru parteneri L7
Organizare/ Aspecte organizatorice -Conferinta privind Managementul calitatii in studiile
doctorale
Discutare aspecte legate de intocmirea rapoartelor tehnice si financiare intermediare si finale
ale proiectului L12
Sprijin financiar pentru 30 mobilitati interne cu participare la schimburi de bune practici intre
scolile doctorale nationale in domeniul medical si farmaceutic L1-10 – mobilitatii la partener P1
si de la P1 la Beneficiar.

Alte
mentiuni:

PARTICIPANTII:

Simona Dragan
Silvia Mancas
Cosmin Catu
Calin Muntean
Adina Bucur
Marcel Marculescu
Calin Neatu
Eugenia Popa
Constanta Caplar

Data

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117
Semnaturi

Simona Dragan

____________________________

Silvia Mancas

____________________________

Calin Muntean

____________________________

Cosmin Catu
Adina Bucur
Calin Neatu

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Marcel Marculescu
____________________________
Eugenia Popa
____________________________
Constanta Caplar

____________________________

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117

Minuta de sedinta
29.08.2012

Subiecte
dicutate:

Discutarea activitatilor in vederea intocmirii rapoartelor de activitate - monitorizarea respectarii
fluxurilor, implementare, control L1-12
Update portal - Crearea portalului proiectului si updatarea continua a acestuia L1-12
Realizarea si extinderea retelei virtuale intre institutiile partenere pentru facilitarea transferului
de informatii in cadrul studiilor doctorale L1-12
Anunt organizare Conferinta privind Managementul calitatii in studiile doctorale pe platforma
de elearning moodle.
Asigurarea sprijinului financiar aferent perioadei de studii doctorale pentru 30 de doctoranzi L112
Asigurarea accesului la publicatii, carti, reviste de specialitate in format tiparit sau electronic
prin abonamente individuale fie prin achizitie directa L1-12
Sprijin financiar pentru 30 mobilitati transnationale (maximum 8 luni/stagiu/doctorand) la
parteneri internationali, cu organizarea a minimum 6 doctorate in cotutela internationala L1-12
Participarea la conferinte/simpozioane nationale si internationale legate de obiectul cercetarii
L1-12
Setarea profilelor de utilizator documentar doctoranzi – cartele acces.
Situatia la zi pentru participarea la conferinte/simpozioane nationale si internationale legate de
obiectul cercetarii L1-12
Verificarea concordanţei planului de activităţi cu activităţile realizate;
Planificare activitati viitoare
Situatia la zi pentru vizite de lucru parteneri L7
Organizarea unei conferinte transnationale privind managementul calitatii in domeniul
cercetarii academice medicale cu participarea a cel putin 200 de persoane din grupul tinta vizat
L7
Organizarea auditului intern L11
Intocmirea rapoartelor tehnice si financiare intermediare si finale ale proiectului L12
Situatia la zi pentru sprijin financiar pentru 30 mobilitati interne cu participare la schimburi de
bune practici intre scolile doctorale nationale in domeniul medical si farmaceutic L1-10

Alte
mentiuni:

PARTICIPANTII:

Simona Dragan
Silvia Mancas
Cosmin Catu
Calin Muntean
Adina Bucur
Marcel Marculescu
Calin Neatu
Eugenia Popa
Constanta Caplar

Data

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117
Semnaturi

Simona Dragan

____________________________

Silvia Mancas

____________________________

Calin Muntean

____________________________

Cosmin Catu
Adina Bucur
Calin Neatu

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Marcel Marculescu
____________________________
Eugenia Popa
____________________________
Constanta Caplar

____________________________

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117

Minuta de sedinta
12.09.2012

Subiecte
dicutate:

Discutarea activitatilor in vederea intocmirii rapoartelor de activitate - monitorizarea respectarii
fluxurilor, implementare, control L1-12
Aspect ce au fost discutate la sedinta cu grupul tinta.
Organizarea aspecte tehnice (participantii, prezentari, publicitate) - Conferinta privind
Managementul calitatii in studiile doctorale
Informare si publicitate : anunturi de presa, panou publicitar, poster, brosuri L1-12
Discutarea vizitelor de lucru parteneri P1 la beneficiar - lista si tematica L7
Update portal - Crearea portalului proiectului si updatarea continua a acestuia L1-12
Realizarea si extinderea retelei virtuale intre institutiile partenere pentru facilitarea transferului
de informatii in cadrul studiilor doctorale L1-12
Situatia la zi a publicatiilor in profilele doctoranzilor - Crearea platformei electronice integrate
transnationale de studiu si testare academica in domeniul medical (e-learning si e-testing) L1-12
Situatia la zi pentru asigurarea sprijinului financiar aferent perioadei de studii doctorale pentru
30 de doctoranzi L1-12
Situatia la zi - Sprijin financiar pentru 30 mobilitati transnationale (maximum 8
luni/stagiu/doctorand) la parteneri internationali, cu organizarea a minimum 6 doctorate in
cotutela internationala L1-12
Participarea la conferinte/simpozioane nationale si internationale legate de obiectul cercetarii
L1-12
Situatia la zi a publicatiilor - Publicarea in reviste de specialitate recunoscute national si
international a rezultatelor cercetarii in cadrul doctoratului L1-12
Aspecte legate de organizarea auditului intern L11

Alte
mentiuni:

PARTICIPANTII:

Simona Dragan
Silvia Mancas
Cosmin Catu
Calin Muntean
Adina Bucur
Marcel Marculescu
Calin Neatu
Eugenia Popa
Constanta Caplar

Data

Verificarea concordanţei planului de activităţi cu activităţile realizate;
Planificare activitati viitoare.

Colectare materiale pentru intocmirea rapoartelor tehnice si financiare intermediare si finale
ale proiectului L12
Situatia la zi a sprijinului financiar pentru 30 mobilitati interne cu participare la schimburi de
bune practici intre scolile doctorale nationale in domeniul medical si farmaceutic L1-10

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
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Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117
Semnaturi

Simona Dragan

____________________________

Silvia Mancas

____________________________

Calin Muntean

____________________________

Cosmin Catu
Adina Bucur
Calin Neatu

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Marcel Marculescu
____________________________
Eugenia Popa
____________________________
Constanta Caplar

____________________________

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117

Minuta de sedinta
26.09.2012

Subiecte
dicutate:

Discutarea activitatilor in vederea intocmirii rapoartelor de activitate - monitorizarea respectarii
fluxurilor, implementare, control L1-12
Update portal - Crearea portalului proiectului si updatarea continua a acestuia L1-12
Informare si publicitate : anunturi de presa, panou publicitar, poster, brosuri L1-12
Realizarea si extinderea retelei virtuale intre institutiile partenere pentru facilitarea transferului
de informatii in cadrul studiilor doctorale L1-12
Crearea platformei electronice integrate transnationale de studiu si testare academica in
domeniul medical (e-learning si e-testing) L1-12
Asigurarea sprijinului financiar aferent perioadei de studii doctorale pentru 30 de doctoranzi L112
Asigurarea accesului la publicatii, carti, reviste de specialitate in format tiparit sau electronic
prin abonamente individuale fie prin achizitie directa L1-12
Sprijin financiar pentru 30 mobilitati transnationale (maximum 8 luni/stagiu/doctorand) la
parteneri internationali, cu organizarea a minimum 6 doctorate in cotutela internationala L1-12
Participarea la conferinte/simpozioane nationale si internationale legate de obiectul cercetarii
L1-12
Situatia la zi cu publicarea in reviste de specialitate recunoscute national si international a
rezultatelor cercetarii in cadrul doctoratului L1-12
Vizite de lucru parteneri L7
Organizarea unei conferinte transnationale privind managementul calitatii in domeniul
cercetarii academice medicale cu participarea a cel putin 200 de persoane din grupul tinta vizat
L7
Organizarea auditului intern L11

Alte
mentiuni:

PARTICIPANTII:

Simona Dragan
Silvia Mancas
Cosmin Catu
Calin Muntean
Adina Bucur
Marcel Marculescu
Calin Neatu
Eugenia Popa
Constanta Caplar

Data

Verificarea concordanţei planului de activităţi cu activităţile realizate;
Planificare activitati viitoare.

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117
Semnaturi

Simona Dragan

____________________________

Silvia Mancas

____________________________

Calin Muntean

____________________________

Cosmin Catu
Adina Bucur
Calin Neatu

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Marcel Marculescu
____________________________
Eugenia Popa
____________________________
Constanta Caplar

____________________________

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117

Minuta de sedinta
10.10.2012

Subiecte
dicutate:

Discutarea activitatilor in vederea intocmirii rapoartelor de activitate - monitorizarea respectarii
fluxurilor, implementare, control L1-12
Update portal - Crearea portalului proiectului si updatarea continua a acestuia L1-12
Informare si publicitate : anunturi de presa, panou publicitar, poster, brosuri L1-12
Realizarea si extinderea retelei virtuale intre institutiile partenere pentru facilitarea transferului
de informatii in cadrul studiilor doctorale L1-12
Crearea platformei electronice integrate transnationale de studiu si testare academica in
domeniul medical (e-learning si e-testing) L1-12
Asigurarea sprijinului financiar aferent perioadei de studii doctorale pentru 30 de doctoranzi L112
Asigurarea accesului la publicatii, carti, reviste de specialitate in format tiparit sau electronic
prin abonamente individuale fie prin achizitie directa L1-12
Sprijin financiar pentru 30 mobilitati transnationale (maximum 8 luni/stagiu/doctorand) la
parteneri internationali, cu organizarea a minimum 6 doctorate in cotutela internationala L1-12
Participarea la conferinte/simpozioane nationale si internationale legate de obiectul cercetarii
L1-12
Dotarea si cresterea capacitatii de informare prin amfiteatre multimedia si centre de
documentare a doctoranzilor L1-12
Publicarea in reviste de specialitate recunoscute national si international a rezultatelor
cercetarii in cadrul doctoratului L1-12
Aspect post conferinta

Alte
mentiuni:

PARTICIPANTII:

Simona Dragan
Silvia Mancas
Cosmin Catu
Calin Muntean
Adina Bucur
Marcel Marculescu
Calin Neatu
Eugenia Popa
Constanta Caplar

Data

Verificarea concordanţei planului de activităţi cu activităţile realizate;
Planificare activitati viitoare.

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117
Semnaturi

Simona Dragan

____________________________

Silvia Mancas

____________________________

Calin Muntean

____________________________

Cosmin Catu
Adina Bucur
Calin Neatu

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Marcel Marculescu
____________________________
Eugenia Popa
____________________________
Constanta Caplar

____________________________

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117

Minuta de sedinta
PARTICIPANTII:

Simona Dragan
Silvia Mancas
Cosmin Catu
Calin Muntean
Adina Bucur
Marcel Marculescu
Calin Neatu
Eugenia Popa
Constanta Caplar

Data

24.10.2012

Subiecte
dicutate:

Discutarea activitatilor in vederea intocmirii rapoartelor de activitate - monitorizarea respectarii
fluxurilor, implementare, control L1-12
Update portal - Crearea portalului proiectului si updatarea continua a acestuia L1-12
Informare si publicitate : anunturi de presa, panou publicitar, poster, brosuri L1-12
Realizarea si extinderea retelei virtuale intre institutiile partenere pentru facilitarea transferului
de informatii in cadrul studiilor doctorale L1-12
Updata - eleplatformei electronice integrate transnationale de studiu si testare academica in
domeniul medical (e-learning si e-testing) L1-12
Asigurarea sprijinului financiar aferent perioadei de studii doctorale pentru 30 de doctoranzi L112
Situatia la zi pentru asigurarea accesului la publicatii, carti, reviste de specialitate in format
tiparit sau electronic prin abonamente individuale fie prin achizitie directa L1-12
Situatia la zi sprijin financiar pentru 30 mobilitati transnationale (maximum 8
luni/stagiu/doctorand) la parteneri internationali, cu organizarea a minimum 6 doctorate in
cotutela internationala L1-12
Situatia la zi cu participarea la conferinte/simpozioane nationale si internationale legate de
obiectul cercetarii L1-12
Situatia la zi a publicatiilor in reviste de specialitate recunoscute national si international a
rezultatelor cercetarii in cadrul doctoratului L1-12

Alte
mentiuni:

Verificarea concordanţei planului de activităţi cu activităţile realizate;
Planificare activitati viitoare.

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117
Semnaturi

Simona Dragan

____________________________

Silvia Mancas

____________________________

Calin Muntean

____________________________

Cosmin Catu
Adina Bucur
Calin Neatu

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Marcel Marculescu
____________________________
Eugenia Popa
____________________________
Constanta Caplar

____________________________

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117

Minuta de sedinta
PARTICIPANTII:

Simona Dragan
Silvia Mancas
Cosmin Catu
Calin Muntean
Adina Bucur
Marcel Marculescu
Calin Neatu
Eugenia Popa
Constanta Caplar

Data

07.11.2012

Subiecte
dicutate:

Aspecte legate de viitoarea sedinta cu grupul tinta.
Update portal - Crearea portalului proiectului si updatarea continua a acestuia L1-12
Monitorizare platforma de e learning - realizarea si extinderea retelei virtuale intre institutiile
partenere pentru facilitarea transferului de informatii in cadrul studiilor doctorale L1-12
Extindere baza de instruire elearning. - Asigurarea accesului la publicatii, carti, reviste de
specialitate in format tiparit sau electronic prin abonamente individuale fie prin achizitie directa
L1-12
Sprijin financiar pentru 30 mobilitati transnationale (maximum 8 luni/stagiu/doctorand) la
parteneri internationali, cu organizarea a minimum 6 doctorate in cotutela internationala L1-12
Participarea la conferinte/simpozioane nationale si internationale legate de obiectul cercetarii
L1-12
Dotarea si cresterea capacitatii de informare prin amfiteatre multimedia si centre de
documentare a doctoranzilor L1-12
Publicarea in reviste de specialitate recunoscute national si international a rezultatelor
cercetarii in cadrul doctoratului L1-12
Discutarea activitatilor in vederea intocmirii rapoartelor de activitate - monitorizarea respectarii
fluxurilor, implementare, control L1-12

Alte
mentiuni:

Verificarea concordanţei planului de activităţi cu activităţile realizate;
Planificare activitati viitoare.

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117
Semnaturi

Simona Dragan

____________________________

Silvia Mancas

____________________________

Calin Muntean

____________________________

Cosmin Catu
Adina Bucur
Calin Neatu

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Marcel Marculescu
____________________________
Eugenia Popa
____________________________
Constanta Caplar

____________________________

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117

Minuta de sedinta
PARTICIPANTII:

Simona Dragan
Silvia Mancas
Cosmin Catu
Calin Muntean
Adina Bucur
Marcel Marculescu
Calin Neatu
Eugenia Popa
Constanta Caplar

Data

21.11.2012

Subiecte
dicutate:

Discutarea activitatilor in vederea intocmirii rapoartelor de activitate - monitorizarea respectarii
fluxurilor, implementare, control L1-12
Update portal - Crearea portalului proiectului si updatarea continua a acestuia L1-12
Realizarea si extinderea retelei virtuale intre institutiile partenere pentru facilitarea transferului
de informatii in cadrul studiilor doctorale L1-12
Crearea platformei electronice integrate transnationale de studiu si testare academica in
domeniul medical (e-learning si e-testing) L1-12
Asigurarea sprijinului financiar aferent perioadei de studii doctorale pentru 30 de doctoranzi L112
Accesarea revistelor in format electronic in documetar doctoranzi.
Situatia la zi pentru asigurarea accesului la publicatii, carti, reviste de specialitate in format
tiparit sau electronic prin abonamente individuale fie prin achizitie directa L1-12
Situatia la zi sprijin financiar pentru 30 mobilitati transnationale (maximum 8
luni/stagiu/doctorand) la parteneri internationali, cu organizarea a minimum 6 doctorate in
cotutela internationala L1-12
Situatia la zi cu participarea la conferinte/simpozioane nationale si internationale legate de
obiectul cercetarii L1-12
Situatia la zi a publicatiilor in reviste de specialitate recunoscute national si international a
rezultatelor cercetarii in cadrul doctoratului L1-12

Alte
mentiuni:

Verificarea concordanţei planului de activităţi cu activităţile realizate;
Planificare activitati viitoare.

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117
Semnaturi

Simona Dragan

____________________________

Silvia Mancas

____________________________

Calin Muntean

____________________________

Cosmin Catu
Adina Bucur
Calin Neatu

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Marcel Marculescu
____________________________
Eugenia Popa
____________________________
Constanta Caplar

____________________________

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117

Minuta de sedinta
11.12.2012

Subiecte
dicutate:

Monitorizarea respectarii fluxurilor, implementare, control L1-12
Verificarea concordanţei planului de activităţi cu activităţile realizate;
Planificare activitati viitoare.
Update portal - Crearea portalului proiectului si updatarea continua a acestuia L1-12
Noutati legate de realizarea si extinderea retelei virtuale intre institutiile partenere pentru
facilitarea transferului de informatii in cadrul studiilor doctorale L1-12
Situatia la zi pentru asigurarea accesului la publicatii, carti, reviste de specialitate in format
tiparit sau electronic prin abonamente individuale fie prin achizitie directa L1-12
Situatia la zi sprijin financiar pentru 30 mobilitati transnationale (maximum 8
luni/stagiu/doctorand) la parteneri internationali, cu organizarea a minimum 6 doctorate in
cotutela internationala L1-12
Situatia la zi cu participarea la conferinte/simpozioane nationale si internationale legate de
obiectul cercetarii L1-12
Situatia la zi a publicatiilor in reviste de specialitate recunoscute national si international a
rezultatelor cercetarii in cadrul doctoratului L1-12
Organizarea auditului intern L11
Colectare materiale pentru intocmirea rapoartelor tehnice si financiare intermediare si finale
ale proiectului L12
Situatia la zi - Sprijin financiar pentru 30 mobilitati interne cu participare la schimburi de bune
practici intre scolile doctorale nationale in domeniul medical si farmaceutic L1-10

Alte
mentiuni:

PARTICIPANTII:

Simona Dragan
Silvia Mancas
Cosmin Catu
Calin Muntean
Adina Bucur
Marcel Marculescu
Calin Neatu
Eugenia Popa
Constanta Caplar

Data

Verificarea concordanţei planului de activităţi cu activităţile realizate;
Planificare activitati viitoare.

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117
Semnaturi

Simona Dragan

____________________________

Silvia Mancas

____________________________

Calin Muntean

____________________________

Cosmin Catu
Adina Bucur
Calin Neatu

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Marcel Marculescu
____________________________
Eugenia Popa
____________________________
Constanta Caplar

____________________________

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117

Minuta de sedinta
PARTICIPANTII:

Simona Dragan
Silvia Mancas
Cosmin Catu
Calin Muntean
Adina Bucur
Marcel Marculescu
Calin Neatu
Eugenia Popa
Constanta Caplar

Data

11.01.2012

Subiecte
dicutate:

Discutarea activitatilor in vederea intocmirii rapoartelor de activitate - monitorizarea respectarii
fluxurilor, implementare, control L1-12
Update portal - Crearea portalului proiectului si updatarea continua a acestuia L1-12
Informare si publicitate : anunturi de presa, panou publicitar, poster, brosuri L1-12
Realizarea si extinderea retelei virtuale intre institutiile partenere pentru facilitarea transferului
de informatii in cadrul studiilor doctorale L1-12
Situatia la zi pentru asigurarea accesului la publicatii, carti, reviste de specialitate in format
tiparit sau electronic prin abonamente individuale fie prin achizitie directa L1-12
Situatia la zi sprijin financiar pentru 30 mobilitati transnationale (maximum 8
luni/stagiu/doctorand) la parteneri internationali, cu organizarea a minimum 6 doctorate in
cotutela internationala L1-12
Situatia la zi cu participarea la conferinte/simpozioane nationale si internationale legate de
obiectul cercetarii L1-12
Situatia la zi a publicatiilor in reviste de specialitate recunoscute national si international a
rezultatelor cercetarii in cadrul doctoratului L1-12
Verificarea concordanţei planului de activităţi cu activităţile realizate;
Planificare activitati viitoare.

Alte
mentiuni:

Lista intrebari -Organizarea auditului intern L11
Colectare de documente pentru - intocmirea rapoartelor tehnice si financiare intermediare si
finale ale proiectului L12
Situatia la zi - Sprijin financiar pentru 30 mobilitati interne cu participare la schimburi de bune
practici intre scolile doctorale nationale in domeniul medical si farmaceutic L1-10

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117
Semnaturi

Simona Dragan

____________________________

Silvia Mancas

____________________________

Calin Muntean

____________________________

Cosmin Catu
Adina Bucur
Calin Neatu

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Marcel Marculescu
____________________________
Eugenia Popa
____________________________
Constanta Caplar

____________________________

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117

Minuta de sedinta
PARTICIPANTII:

Simona Dragan
Silvia Mancas
Cosmin Catu
Calin Muntean
Adina Bucur
Marcel Marculescu
Calin Neatu
Eugenia Popa
Constanta Caplar

Data

23.01.2013

Subiecte
dicutate:

Discutarea activitatilor in vederea intocmirii rapoartelor de activitate - monitorizarea respectarii
fluxurilor, implementare, control L1-12
Update portal - Crearea portalului proiectului si updatarea continua a acestuia L1-12
Informare si publicitate la finalul proiectului: anunturi de presa, panou publicitar, poster,
brosuri L1-12
Actulalizarea retelei virtuale intre institutiile partenere pentru facilitarea transferului de
informații in cadrul studiilor doctorale L1-12
Actualizare profil doctoranzi.
Situatia la zi pentru asigurarea accesului la publicatii, carti, reviste de specialitate in format
tiparit sau electronic prin abonamente individuale fie prin achizitie directa L1-12
Situatia la zi sprijin financiar pentru 30 mobilitati transnationale (maximum 8
luni/stagiu/doctorand) la parteneri internationali, cu organizarea a minimum 6 doctorate in
cotutela internationala L1-12
Situatia la zi cu participarea la conferinte/simpozioane nationale si internationale legate de
obiectul cercetarii L1-12
Situatia la zi a publicatiilor in reviste de specialitate recunoscute national si international a
rezultatelor cercetarii in cadrul doctoratului L1-12
Verificarea concordanţei planului de activităţi cu activităţile realizate;
Planificare activitati viitoare.

Alte
mentiuni:

Rezultate - auditului intern L11
Colectare materiale - intocmirea rapoartelor tehnice si financiare intermediare si finale ale
proiectului L12
Situatia la zi - Sprijin financiar pentru 30 mobilitati interne cu participare la schimburi de bune
practici intre scolile doctorale nationale in domeniul medical si farmaceutic L1-10

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117
Semnaturi

Simona Dragan

____________________________

Silvia Mancas

____________________________

Calin Muntean

____________________________

Cosmin Catu
Adina Bucur
Calin Neatu

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Marcel Marculescu
____________________________
Eugenia Popa
____________________________
Constanta Caplar

____________________________

