
 

1 
 

ANUNȚ 

privind stadiul de implementare al proiectului  

“Performanță sustenabilă în cercetarea doctorală și post doctorală” - PERFORM,  

ID: 138963 

Proiectul “Performanță sustenabilă în cercetarea doctorală și post doctorală” - 
PERFORM,  ID: 138963, Axa Prioritară 1 „Educația și formarea în sprijinul creșterii 
economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, Domeniul Major de Intervenție 1.5 
„Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării”, Proiecte Strategice nr.159, 
„Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”, este implementat de un consorțiu 
format din: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, ȋn calitate de beneficiar și 
Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea din Piteşti, Universitatea „Ovidius” din 
Constanţa şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, ȋn calitate de parteneri, pe  perioada 
cuprinsă între  8 aprilie 2014 și 7 octombrie 2015. 
 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capitalului uman cu înaltă calificare la 
nivel doctoral și postdoctoral prin asigurarea susținerii financiare şi de formare a abilităților şi 
competențelor necesare pe o piață modernă a muncii în care știința și tehnologia au o 
contribuție sporită la dezvoltarea societății. Grupul țintă al proiectului va contribui astfel la 
dezvoltarea competitivității economice și sociale a Romaniei și a Uniunii Europene. 
Activitățile desfășurate vizează atingerea unor obiective specifice, precum implicarea 
membrilor grupului țintă în activități inovatoare, aplicative care să crească eficiența cercetării 
și să le ofere membrilor grupului țintă posibilități extinse de integrare pe piața muncii, acces 
la diverse proiecte regionale care să utilizeze cunoștințele și expertiza acestora. De asemenea 
se desfășoară activități prin care să fie îmbunătățită considerabil capacitatea de publicare și 
este vizată creșterea ratei de succes în obținerea de finanțare pentru activitățile de cercetare, 
ulterioare  finalizării proiectului. Pe lângă acestea, se desfășoară și activități destinate atingerii 
obiectivelor orizontale: egalitate de șanse, gen, folosirea eficientă a TIC, inovării, abordarea 
transregională și transnațională a cercetării științifice la nivel doctoral și postdoctoral. 

Cu un buget de 13 000 000 lei (contribuţia solicitantului: 260000 lei; asistenţă financiară 
nerambursabilă: 12 740 000 lei), proiectul are un grup țintă format din 76 de doctoranzi şi 
40 de cercetători la nivel postdoctoral.  

I) În cadul proiectului, indicatorii au fost atinși în proporție de: 
 
Indicatori de realizare imediată: 
Număr de doctoranzi sprijiniți:  100% 
Număr de cercetători postdoctorat sprijiniți: 100% 
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Indicatori de rezultat specifici: 
Ponderea doctoranzilor care au obținut titlul de doctor 0% 
Număr lucrări științifice prezentate de doctoranzi 104,5% 
Număr lucrări științifice prezentate de cercetători  67% 
Număr lucrări științifice publicate de doctoranzi  133% 
Număr lucrări științifice publicate de cercetători  18% 
Număr de doctoranzi care au obţinut titlul de doctor – programe doctorale 0% 
Număr rapoarte cercetare cercetători postdoctorali validate 0% 
 
Indicatori de realizare imediată (output) adiţionali: 
Ponderea minimă a femeilor în grupul țintă  59,4% 
 

II) Rezultatele proiectului (o parte dintre ele), obținute pe parcursul primelor două etape 
corespunzătoare primelor 6 luni de implementare (perioada aprilie – sep 2014) au 
fost atinse după cum urmează: 

 
A1: 

− module legislație inovare/cercetare, proprietate intelectuală  25% 
− premii 13,8% 

A2: 
− rapoarte lunare doctoranzi 27,6% 

A3: 
− rapoarte lunare ale cercetătorilor postdoctorali (CPD) 22,5% 

A4: 
− module de pregatire suplimentară 38,9% 
− module training echipamente/software 33,3% 
−  teme multi/inter disciplinare 16,7% 

A5: 
− CPD membri în echipe tutorat 133,3% 
− seminarii cu echipele tutorat 31,3% 

A6: 
− statistici participare conferințe 33,3% 
− răspunsuri chestionare grup țintă participare la manifestări științifice 8,8% 
− pagina web anunțuri conferințe 30% 

A7: 
− seminarii/întâlniri schimb de experiență, creere rețele parteneriate 20,8% 
− prezentări proiecte/laboratoare/strategii de continuare a activității de cercetare 25% 
− participări membri grup țintă 46,7% 
− participări prezentări proiecte locale, regionale și naționale 37,5% 

A8: 
− ateliere de lucru creere/dezvoltare rețea 60% 
− participări membri grup țintă expertiză/consultanță/laboratoare acreditate 25% 
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A9: 
− rapoarte individuale și/sau de mobilitate (etapă) pentru grupul țintă 39,2% 
− lucrări prezentate de doctoranzi 76,5% 
− lucrări prezentate de CPD 48% 
− lucrări publicate de doctoranzi  107% 
− rapoarte de cercetare ale doctoranzilor 7% 
− lucrări publicate de CPD 17% 
− bază date grup țintă 30% 

A10: 
− seminarii utilizare a instrumentelor software 20% 

A11: 
− workshopuri prezentare rezultate științifice grup țintă 10% 
− seminarii schimb de bune practici  20% 
− vizite de studiu, monitorizare mobilități 20% 
− analize SWOT 11,7% 

A12: 
− module formare obiective orizontale 100% 
− participanți 20% 
− seminarii dezvoltare durabilă 66,7% 
− participări la dezbateri publice pe teme orizontale 27,5% 

A13: 
− module pregătire suplimentară managementul cercetării, 200% 
− participările grupului țintă în echipe ale proiectelor de cercetare dezvoltare 2% 

A14: 
− planuri de publicare 92,2% 
− analize cost/eficientă 25% 
− analize bibliometrice 25% 

 
A15: 

− teme cercetare interdisciplinare 50% 
− întâlniri de analiza progres 33,3% 
− seminarii consultanță 16,7% 

A16: 
− seminarii prezentare drafturi teze și rapoarte cercetare 58,3% 
− teze doctorat finalizate 32,3% 

A17: 
− rapoarte monitorizare internă proiect 22,2% 
− analize indeplinire rezultate și indicatori 22,2% 
− rapoarte îndeplinirea prevederilor bugetare 16,7% 
− vizite lucru coordonare activități parteneri 75% 
− rapoarte cost/eficiență 33,3% 

A18: 
− vizite lucru proceduri financiare parteneri, 25% 
− analize determinarea nevoilor de achiziții 88,9% 
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− rapoarte eficiență achiziții 16,7% 
A19: 

− conferințe de presa 33% 
− web site proiect 50% 
− anunțuri în presa privind implementarea/rezultatele proiectului 60% 
− broșuri prezentare proiect 111% 

A21: 
− validări programări activități 30,6% 
− rapoarte validare legală proceduri și regulamente interne ale proiectului 27,8% 
− validări rapoarte și fise de pontaj experți 27,8% 
− validări cereri de prefinanțare și rambursare 25% 
− întâlniri echipa implementare 19,4% 
− întâlniri CSUD/IOSUD, tutori științifici 22,2% 

A22: 
− validări plăți/cheltuieli, propuneri achiziții 33,3% 
− întâlniri CSUD și conducerea Universității 5,5% 
− seminarii CSUD, manageri laboratoare, decani, conducători doctorat 33,3% 
− secțiune pe web-site proceduri și norme eligibilitate cheltuieli 30% 


