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Raportare privind activitățile/subactivitatile relevante din cadrul proiectului (cu grupul tinta) pentru luna _Octombrie _2015

Nr.
crt.

Denumire activitate conform sectiunii
“graficul activitatilor proiectului” din
cererea de finantare

A

1.

A1. Elaborarea şi implementarea de
tehnologii, activităţi şi acţiuni
inovatoare în cadrul programelor
doctorale şi post-doctorale. Acordarea
de premii si stimulente pentru membrii
grupului tinta cu cele mai bune rezultate
in cercetare si in implementarea
cercetarilor avand drept rezultat
tehnologii/produse inovatoare care să
suscite interesul industriei.

Denumire
activitate/subactivit
ate relevanta
inclusa in
activitatea
mentionata in
coloana A

B
Modul proprietate
intelectuala:
Elaborarea unei
cereri de brevet.
Principalele etape
de urmat de la
redactare pana la
publicare.
Modul legislatie
doctorat si postdoctorat.
Redactarea tezei de
doctorat si a

Perioada
de
implementar
e

Interval
orar

C

D

Numar
de
persoane
din
grupul
tinta
participa
nte
(prezente
) la
activitate
E

22.10.2015

17.00-20.00

min 10

3.10.2015

16.00-20.00

9

Locatia
(adresa) unde
se desfasoara
activitatea

Entitatea
care
raspunde
de
desfasurar
ea
activitatii

Observatii

F

G

H

UPB,
str Gh. Polizu
P11-7, sect.1 Universitatea
Bucuresti,
Politehnica
Local Polizu, Bucuresti
corp A sala
A0/AIII.2
Str. Tg din
Vale, 1

P2Universitatea
din Pitesti

1

raportului final de
cercetare postdoctorala

2.

3.

Modul legislatie
inovare/cercetare,
proprietate
intelectuala

09.10.2015

18.00-19.00

6

A7. Crearea şi dezvoltarea de reţele si
parteneriate, actiuni de cooperare cu
structuri de cercetare si institutii
reprezentative din mediul economicosocial, organizarea de schimburi de
experienta si bune practici pentru o
buna orientare pe piata muncii a
grupului tinta. Prezentari ale proiectului
PERFORM in cadrul manifestarilor
organizate de parcuri industriale,
structuri de decizie la nivel local,
regional si national. Participarea
grupului tinta si a echipei de
implementare la prezentari ale
strategiilor si proiectelor de dezvoltare
regionala in care sunt necesare
abilitatile si competentele doctoranzilor
si cercetatorilor post doctorat din grupul
tinta.

Seminar dezbatere :
Propuneri pentru
dezvoltarea de
parteneriate dupa
terminarea
perioadei de
implementare a
proiectului

10.10.2015

16.00-20.00

11

A9 Monitorizarea şi evaluarea
rezultatelor sprijinului financiar acordat
membrilor grupului tinta prin aplicarea
unei grile de monitorizare in
corespondenta cu indicatorii proiectului.
Validarea rapoartelor individuale
trimestriale si de mobilitate ale
membrilor grupului tinta, comunicarea
cu coordonatorii grupului tinta pentru
identificarea masurilor de imbunatatire
a rezultatelor. Alcatuirea si actualizarea
registrului cu membrii grupului tinta.

Seminar dezbatere :
Valorificarea
perioadei de
prelungire a duratei
d eimplementare a
proiectului pentru
diseminarea
rezultatelor
cercetarii qtiintifice
prin publicatii si
participare la
conferinte

Inatalnire schimb
de experienta,
creare retele si
parteneriate

21.10.2015

9.10.2015

17.00-19.00

16.00-20.00

6

11

P4Str.
Universitatea
Universitatii "Stefan cel
Nr. 13
Mare"
Suceava

Str. Tg din
Vale, 1

P2Universitatea
din Pitesti

P4Str.
Universitatea
Universitatii "Stefan cel
Nr. 13
Mare"
Suceava

Str. Tg din
Vale, 1

sala disponiP2bila dupa
Universitatea
definiti-vare
din Pitesti
orar

2

4.

5.

1.

A11. Organizarea de: workshopuri de
prezentare a rezultatelor stiintifice in
diferite stadii ale proiectului, vizite de
studiu in companii, institutii partenere,
pentru abordare integrata a bunelor
practici si schimb de experienta cu
proiecte similare. Participarea la
sesiunile de training organizate de OI si
AMPOSDRU. Vizite de monitorizare a
mobilitatilor.
A15 Activităţi inovatoare,
interregionale, destinate susţinerii
caracterului interdisciplinar în
programele de formare/cercetare
doctorale, seminarii si schimburi de
experienta intre parteneri, cu
participarea tinerilor cercetatori
implicati in parteneriate internationale,
spin-off, consultanta. Analiza unor
tematici interdisciplinare pentru
generarea unui curriculum emergent si
introducerea acestuia in ultima perioada
a proiectului, vizand doctoranzii
inmatriculati in 2012 si 2013.
A20. Analiza sustenabilitatii proiectului
prin urmarirea finalizarii stagiilor
doctorale ale doctoranzilor inmatriculati
in 2012 si 2013. Identificarea resurselor
necesare continuarii activitatii de
cercetare dupa incheierea finantarii.

Seminar :
Organizare
Worshop III -etapa
I

Seminar-dezbatere:
Propuneri pentru
tematici
interdisciplinare
rezulate din
activitati de formare
si de cercetare
derulate prin proiect

Seminar
identificare surse de
finantare

24.10.2015

24.10.2015

12.10.2015

16.00-20.00

9.00-13.00

16.00-20.00

11

10

6

sala disponiStr.Tg.din Vale,
P2bila dupa
1
Universitatea
definiti-vare
Corp R sala S din Pitesti
orar

Str.Tg.din
Vale, 1

Str. Ion Voda
nr. 58

P2Universita
tea din
Pitesti

sala disponibila dupa
definiti-vare
orar

P3Universita
tea
Ovidius
din
Constanta

Manager proiect
Prof. dr. ing. Lucian P. Georgescu

3

