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Anexa nr. 8 

Lider de parteneriat : Universitatea Dunarea de Jos din Galati 

Nume si prenume manager proiect:  Georgescu Lucian  

e-mail manager proiect: Lucian.Georgescu at ugal.ro 

ID proiect _138963_ / Titlu proiect _PERFORM_ 

     

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

Nr. 

crt. 

Denumire activitate conform sectiunii 

“graficul activitatilor proiectului” din 

cererea de finantare 

Denumire 

activitate/subactivitate 

relevanta inclusa in 

activitatea mentionata in 

coloana A 

Perioada 

de 

implementare 

Interval 

orar 

Numar de 

persoane 

din grupul 

tinta 

participante 

(prezente) la 

activitate 

Locatia (adresa) unde 

se desfasoara 

activitatea 

Entitatea care 

raspunde de 

desfasurarea 

activitatii 

Observatii 

 A B C D E F G H 

1.  

A4. Diversificarea formelor de 

pregătire pentru doctoranzi și 

cercetători prin module 

multidisciplinare si metodologice 

sustinute de experti pe termen scurt 

(ETS), module ce nu se regasesc in 

programele de baza. Analiza 

eficientei si calitatii activitatilor de 

pregatire doctorala si postdoctorala 

prin consultarea membrilor grupului 

tinta si a expertilor implicati in 

cercetare. Training pentru folosirea 

ef. a echip. de ultima generatie, sub 

indrumarea expertilor pe termen 

scurt, module dedicate inovarii si 

folosirii TIC. Seminarii pe tema 

insertiei prof. a doctoranzilor si 

cercetatorilor după finalizarea 

Tema 

interdisciplinara/modul/ 

training software 

4 - 5.04.2015 9-12 15 
Str. Domneasca, nr. 

111,  sala AS 112 

Lider 

parteneriat - 

Universitatea 

Dunarea de Jos 

din Galati 

 

Tema 

interdisciplinara/modul/ 

training software 

24.04.2015 16-20 15 
Str. Domneasca, nr. 

111,  sala AS 112 

Lider 

parteneriat - 

Universitatea 

Dunarea de Jos 

din Galati 

 

Tema 

interdisciplinara/modul/ 

training software 

22.04.2015 16-20 10 
Str. Domneasca, nr. 

111,  sala SA11 

Lider 

parteneriat - 

Universitatea 

Dunarea de Jos 

din Galati 

 

Tema 

interdisciplinara/modul/ 

training software 

25.04.2015 9-13 15 
Str. Domneasca, nr. 

111,  sala AS 112 

Lider 

parteneriat - 

Universitatea 
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proiectului. Dunarea de Jos 

din Galati 

Tema 

interdisciplinara/modul/ 

training software 

26.04.2015 9-13 10 
Str. Domneasca, nr. 

111,  corp SA11 

Lider 

parteneriat - 

Universitatea 

Dunarea de Jos 

din Galati 

 

Modul multidisciplinar 

training echipamente 

24.04.2015 

 

 

15-18 
min 10 

 

UPB, local Polizu, str 

Gh. Polizu 1-7, sector1 

Bucuresti 

 

P1-

Universitatea 

Politehnica 

Bucuresti  

sala va fi 

stabilita 

ulterior, in 

functie de 

disponibilitat 

Modul multidisciplinar 

training echipamente 
25.04.2015 9-13 min 10 

UPB, local Polizu, 

str Gh. Polizu 1-7, 

sector1 Bucuresti 

P1-

Universitatea 

Politehnica 

Bucuresti  

sala va fi 

stabilita 

ulterior, in 

functie de 

disponibilitati 

Modul pregatire 

suplimentara 

 

4.04.2015 9–13 8 
Pitesti, str. Tg din vale, 

corp I, sala 134 parter 

P2-

Universitatea 

din Pitesti 

 

Modul pregatire 

suplimentara 
6.04.2015 16–20 8 

Pitesti, str. Tg din vale, 

corp I, sala 134 parter 

P2-

Universitatea 

din Pitesti 

 

Modul pregatire 

suplimentara 
9.04.2015 16–20 8 

Pitesti, str. Tg din vale, 

corp I, sala 134 parter 

P2-

Universitatea 

din Pitesti 

 

Modul interdisciplinar 22.04.2015 16–20 6 
Pitesti, str. Tg din vale, 

corp I, sala 134 parter 

P2-

Universitatea 

din Pitesti 

 

Modul pregatire 

suplimentara 

07.04.2015 

 

18:20 

 
6 Str. Universitatii Nr. 13 

P3 -  - 

Universitatea 

"Stefan cel 

Mare" Suceava 

In campus 

universitate, 

C401 

Modul pregatire 

suplimentara 
21.04.2015 18:20 6 Str. Universitatii Nr. 13 

P3 -  - 

Universitatea 

"Stefan cel 

Mare" Suceava 

In campus 

universitate, 

C401 

Modul pregatire 

suplimentara 
22.04.2015 16:20 6 Str. Universitatii Nr. 13 

P3 -  - 

Universitatea 

In campus 

universitate, 
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"Stefan cel 

Mare" Suceava 

C401 

Modul pregatire 

suplimentara 

23.04.2015 

 

15:20 

 
6 Str. Universitatii Nr. 13 

P3 -  - 

Universitatea 

"Stefan cel 

Mare" Suceava 

In campus 

universitate, 

C401 

Modul pregatire 

suplimentara 
28.04.2015 18:20 6 Str. Universitatii Nr. 13 

P3 -  - 

Universitatea 

"Stefan cel 

Mare" Suceava 

In campus 

universitate, 

C401 

Tema 

interdisciplinara/modul/ 

training software 

25.04.2015 13-17 6 Str. Ion Voda nr. 58 

P4-

Universitatea 

din Constanta  

 

1.  

A5. Includerea in echipele care 

asigura tutoratul doctoranzilor a 

unui CPD din grupul tinta in 

vederea dezvoltarii competentelor 

de management ale acestora.  

Analiza periodica a eficientei 

activității de tutorat pe baza 

rapoartelor cercetătorilor post-

doctorali, propuneri de îmbunătățire 

a calității cercetării, sugestii si 

critici. 

Seminar cu tutorii CPD 18.04.2015 10-12 15 
Str. Domneasca, nr. 

111,  corp SC, parter 

Lider 

parteneriat - 

Universitatea 

Dunarea de 

Jos din 

Galati 

 

Analiza eficientei 

activității de tutorat pe 

primul an al proiectului 

18.04.2015 16-20 8 

Pitesti, str. Tg din 

vale, corp I, sala 134 

parter 

P2-

Universitatea 

din Pitesti 

 

2.  

A7. Crearea şi dezvoltarea de reţele 

si parteneriate, actiuni de cooperare 

cu structuri de cercetare si institutii 

reprezentative din mediul 

economico-social, 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 

Actiunie de cooperare 

cu structuri de cercetare 
21.04.2015 16-20 8 

Pitesti, str. Tg din vale, 

corp I, sala 134 parter 

P2-

Universitatea 

din Pitesti 
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dezvoltare regionala in care sunt 

necesare abilitatile si competentele 

doctoranzilor si cercetatorilor post 

doctorat din grupul tinta 

3.  

A10 Identificarea domeniilor si 

tematicilor doctorale si post 

doctorale care necesita instrumente 

si soluții software si determinarea 

necesarului de achiziții specifice, 

identificarea posibilităților de 

activare a unor grupe mixte 

interdisciplinare de cercetare in care 

sa fie incluși specialiști IT precum si 

cercetători cu experiență in 

dezvoltarea şi soluţiilor software. 

Seminar prezentare soft 23.04.2015 17-19 15 
Str. Domneasca, nr. 

111,  corp SC, parter 

Lider 

parteneriat - 

Universitatea 

Dunarea de Jos 

din Galati 

 

Seminar utilizare 

instrumente software: 

Software specializat 

pentru managementul 

referintelor 

bibliografice 

17.04.2015 16-20 min 15 

UPB, local Polizu, corp 

A, sala AIII.1 

str Gh. Polizu 1-7, 

sector1 Bucuresti 

P1-

Universitatea 

Politehnica 

Bucuresti  

 

Seminar utilizare 

instrumente software 
07.04.2015 

16:00-

20:00 
6 Str. Universitatii Nr. 13 

P3 -  - 

Universitatea 

"Stefan cel 

Mare" Suceava 

In campus 

universitate, 

D101 

4.  

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. 

Workshop prezentare 

rezultate stiintifice grup 

tinta (prezentare 

semestriala rezultate) 

04.04.2015 9-17 min 20 

UPB, local Polizu, 

corp A, sala AIII.1 

str Gh. Polizu 1-7, 

sector1 Bucuresti 

P1-

Universitatea 

Politehnica 

Bucuresti 

 

Prezentare rezultate 

stiintifice grup tinta 
10.04.2015 

18:00-

20:00 
7 

Str. Universitatii Nr. 

13 

P3 -  - 

Universitatea 

"Stefan cel 

Mare" 

Suceava 

In campus 

universitate, 

D101 

5.  

A13. Introducerea unor 

sesiuni/module specifice privind 

managementul cercetării tinand cont 

de specificul domeniului si al 

stadiului cercetatorului (doctorand 

sau CPD), seminarii privind 

competitiile pentru proiecte de 

cercetare/dezvoltare si informare pe 

Seminar privind 

competitiile pentru 

proiecte de 

cercetare/dezvoltare 

17.04.2015 16-20 8 

Pitesti, str. Tg din 

vale, corp I, sala 134 

parter 

P2-

Universitatea 

din Pitesti 
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site-ul proiectului. Introducerea de 

secțiuni dedicate managementului 

cercetării in cadrul manifestărilor 

științifice organizate in cadrul 

proiectului. Implicarea membrilor 

grupului tinta in managementul 

proiectelor de cercetare/dezvoltare 

6.  

A16. Monitorizarea stadiului 

realizarii obiectivelor specifice ale 

proiectului prin seminarii de 

prezentare a drafturilor tezelor de 

doctorat si a rapoartelor de cercetare 

finale ale cercetatorilor. 

Identificarea neajunsurilor si a 

punctelor tari. Seminarii de 

prezentare a mobilitatilor pentru 

cuantificarea contributiei acestora la 

realizarea indicatorilor proiectului. 

Seminar prezentare 

stadiu intermediar 

rapoarte CPD sau teze 

doctorat 

28 04.2015  16-20 15 
Str. Domneasca, nr. 

111,  corp SC, parter 

Lider 

parteneriat - 

Universitatea 

Dunarea de 

Jos din 

Galati 

 

 

 

Manager proiect 

Prof. dr. ing. Lucian P. Georgescu 


