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Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Program 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: ,,Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate” 
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/133652 
Beneficiar: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 
 
 
 

GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI  pentru perioada 1-31 iulie 2015 

Nr. 
crt. 

Denumire 
activitate conform 
secţiunii „graficul 

activităţilor 
proiectului” din 

cererea de 
finanţare 

Denumire 
activitate/subactivitate 

relevantă inclusă în 
activitatea menţionată în 

coloana A 

Perio
ada 
de 

imple
menta

re 

Intervalul 
orar 

Numărul de 
persoane din 
grupul ţintă 
participante 
(prezente) la 

activitate 

Locaţia 
(adresa) 
unde se 

desfăşoară 
activitatea 

Entitatea 
care 

răspunde de 
desfăşurarea 

activităţii 

Observaţii 

 A B C D E F G H 
1 9.2 Avizarea 

rapoartelor de 
cercetare ale 
bursierilor. Dacă un 
raport intermediar 
primește aviz 
negativ, bursierul va 
avea un termen (de 
1-3 luni) pentru a 
rezolva problemele 
semnalate. 

Monitorizarea și evaluarea 
gradului de realizare a 
indicatorilor de performanță de 
către membrii grupului-țintă. 
În această perioadă, managerul 
de proiect, asistent managerul, 
ETL și responsabilul 
monitorizare vor analiza 
periodic stadiul îndeplinirii 
indicatorilor. 

 
07.07.
2015 

14-20 - Cam. 351 
corp A 

Facultatea de 
Litere 

Participa manager proiect, 
asistent manager, experti pe 
termen lung si experti pe termen 
scurt 

3 A.5. Furnizarea 
sprijinului financiar 
și logistic 

A5. Furnizarea sprijinului 
financiar și logistic beneficiarilor 
din grupul-tinta și desfășurarea 

10, 
14, 

17.07.

10-16   
- 

Cam 351 
Corp A 

Facultatea de 
Litere 

Participa manager proiect, 
asistent manager, experti pe 
termen lung si experti pe termen 
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beneficiarilor din 
grupul-tinta și 
desfășurarea 
activităților de 
cercetare. 

activităților de cercetare. 
Se vor verifica rapoartele lunare 
depuse de beneficiarii din 
grupul-țintă. 
Se vor plăti bursele. 
Se vor efectua deplasari  la 
conferințe. 

2015 scurt 

4 A1. Managementul 
proiectului si 
monitorizare interna 

Managementul proiectului și 
monitorizare internă 
-Se vor elabora rapoartele 
lunare de activitate. 
-Se va transmite o solicitare de 
încheiere a unui Act Adițional 
în vederea realocarii bugetului 
si prelungirii perioadei de 
implementare a proiectului 
Se vor urmari achizitille 
necesare grupului tinta. 

14, 
16, 

21. 07 
2015 

14-16  Cam 351 
Corp A 

Facultatea de 
Litere 

Participa manager proiect, 
asistent manager, responsabil 
financiar, experti pe termen lung 
si experti pe termen scurt 

5 9.2 Avizarea 
rapoartelor de 
cercetare ale 
bursierilor. Dacă un 
raport intermediar 
primește aviz 
negativ, bursierul va 
avea un termen (de 
1-3 luni) pentru a 
rezolva problemele 
semnalate. 

Evaluează rezultatele ştiinţifice 
şi verifică rezultatele  raportate 
de membrii grupului ţintă 
pentru fiecare  etapă de 
execuţie; Raportare la 6 luni - 
perioada  
ianuarie 2015 -iunie 2015 
doctoranzi 
 

08.07.
2015 

12-20 25 bursieri 
doctoranzi 

UPM – Str. 
N. Iorga, nr. 
1, Tîrgu-
Mureş, sala 
R 21 

Facultatea de 
Ştiinţe şi 
Litere 

Locatia se află în Corp clădire R 
Prof.univ.dr.  I. Boldea 
Prof.univ.dr. Al. Cistelecan 
Prof.univ.dr. D. Ștefănescu 
Lector univ.dr. Alex Cistelecan 
Lector univ.dr. M.L. Rus 
 

6 9.2 Avizarea 
rapoartelor de 
cercetare ale 
bursierilor. Dacă un 
raport intermediar 
primește aviz 
negativ, bursierul va 
avea un termen (de 

Evaluează rezultatele ştiinţifice 
şi verifică rezultatele  raportate 
de membrii grupului ţintă 
pentru fiecare  etapă de 
execuţie; Raportare la 6 luni - 
perioada  
ianuarie 2015 -iunie 2015 
postdoctoranzi 

09.07.
2015 

12-20 20 bursieri 
postdoctoranzi 
 

UPM – Str. 
N. Iorga, nr. 
1, Tîrgu-
Mureş, sala 
R 21 

Facultatea de 
Ştiinţe şi 
Litere 

Locatia se află în Corp clădire R 
Prof.univ.dr.  I. Boldea 
Prof.univ.dr. C. Enăchescu 
Prof.univ.dr. C. Sigmirean 
Prof.univ.dr. P. Blaga 
Prof.univ.dr. T. Dănescu 
Prof.univ.dr. 
N. Chirilă 
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1-3 luni) pentru a 
rezolva problemele 
semnalate. 

 

7 9.2 Avizarea 
rapoartelor de 
cercetare ale 
bursierilor. Dacă un 
raport intermediar 
primește aviz 
negativ, bursierul va 
avea un termen (de 
1-3 luni) pentru a 
rezolva problemele 
semnalate. 

Evaluează rezultatele ştiinţifice 
şi verifică rezultatele  raportate 
de membrii grupului ţintă 
pentru fiecare  etapă de 
execuţie;  
 

20.07.
2015 

12-20 6 bursieri 
postdoctoranzi 
25 bursieri 
doctoranzi 

UPM – Str. 
N. Iorga, nr. 
1, Tîrgu-
Mureş, sala 
R 04 

Facultatea de 
Ştiinţe şi 
Litere 

Locatia se află în Corp clădire R 
Prof.univ.dr.  I. Boldea 
 
 

8 9.2 Avizarea 
rapoartelor de 
cercetare ale 
bursierilor. Dacă un 
raport intermediar 
primește aviz 
negativ, bursierul va 
avea un termen (de 
1-3 luni) pentru a 
rezolva problemele 
semnalate. 

Evaluează rezultatele ştiinţifice 
şi verifică rezultatele  raportate 
de membrii grupului ţintă 
pentru fiecare  etapă de 
execuţie;  
 

22.07.
2015 

12-14 4 bursieri 
postdoctoranzi 

UPM – Str. 
N. Iorga, nr. 
1, Tîrgu-
Mureş, sala 
R 21 

Facultatea de 
Ştiinţe şi 
Litere 

Locatia se află în Corp clădire R 
Prof.univ.dr.  C. Enăchescu 
 

9 9.2 Avizarea 
rapoartelor de 
cercetare ale 
bursierilor. Dacă un 
raport intermediar 
primește aviz 
negativ, bursierul va 
avea un termen (de 
1-3 luni) pentru a 
rezolva problemele 
semnalate. 

Evaluează rezultatele ştiinţifice 
şi verifică rezultatele  raportate 
de membrii grupului ţintă 
pentru fiecare  etapă de 
execuţie;  
 

24.07.
2015 

10-12 6 bursieri 
postdoctoranzi 

UPM – Str. 
N. Iorga, nr. 
1, Tîrgu-
Mureş, sala 
R 06 

Facultatea de 
Ştiinţe şi 
Litere 

Locatia se află în Corp clădire R 
Prof.univ.dr. C. Sigmirean 
 

10 9.2 Avizarea Evaluează rezultatele ştiinţifice 23.07. 17-20 4 bursieri UPM – Str. Facultatea de Locatia se află în Corp clădire A 
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rapoartelor de 
cercetare ale 
bursierilor. Dacă un 
raport intermediar 
primește aviz 
negativ, bursierul va 
avea un termen (de 
1-3 luni) pentru a 
rezolva problemele 
semnalate. 

şi verifică rezultatele  raportate 
de membrii grupului ţintă 
pentru fiecare  etapă de 
execuţie;  
 

2015 postdoctoranzi N. Iorga, nr. 
1, Tîrgu-
Mureş, sala 
A 413 

Ştiinţe şi 
Litere 

Prof.univ.dr. P. Blaga 
 

11 A9. Monitorizarea și 
evaluarea gradului 
de realizare a 
indicatorilor de 
performanță de 
către membrii 
grupului-țintă. 

Evaluează rezultatele ştiinţifice 
şi verifică rezultatele  raportate 
de membrii grului ţintă pentru 
fiecare  etapă de execuţie; 
Evaluarea rapoartelor 
semestriale. 

23.07.
2015 

13:00-15:00 Doctoranzi: 8 
persoane 
Postdoctoranzi: 
3 persoane 

Facultatea 
de Fizica - 
Str. 
Atomistilor, 
nr. 405, 
Magurele, 
Jud. Ilfov, 
cam 48, et 3 

Universitatea 
din Bucuresti-
Facultatea de 
Fizica 

Activitate efectuata de 
Secretarul stiintific regiunea 
Bucuresti-Ilfov  (Vulpe Silviu) si 
de Coordonatorul stiintific-
Manager Regiunea Bucuresti 
Ilfov (Emil Barna)  

12 A.5. Furnizarea 
sprijinului financiar 
și logistic 
beneficiarilor din 
grupul-tinta și 
desfășurarea 
activităților de 
cercetare. 

A5. Furnizarea sprijinului 
financiar și logistic 
beneficiarilor din grupul-tinta și 
desfășurarea activităților de 
cercetare. 
Se vor verifica rapoartele 
lunare depuse de beneficiarii 
din grupul-țintă. 
Se vor plăti bursele. 
Se vor efectua deplasari  la 
conferințe. 

01.07.
2015-
31.07.
2015 

08:00-20:00 Doctoranzi: 8 
persoane 
Postdoctoranzi: 
3 persoane 

Facultatea 
de Fizica - 
Str. 
Atomistilor, 
nr. 405, 
Magurele, 
Jud. Ilfov 

Universitatea 
din Bucuresti-
Facultatea de 
Fizica 

Activitate efectuata de 
Secretarul stiintific regiunea 
Bucuresti-Ilfov  (Vulpe Silviu) si 
de Coordonatorul stiintific-
Manager Regiunea Bucuresti 
Ilfov (Emil Barna)  
 
Intervalul orar este definit in 
functie de programul grupului 
tinta, al Secretarului stiintific 
regiunea Bucuresti-Ilfov si al 
Coordonatorului stiintific-
Manager Regiunea Bucuresti 
Ilfov 

13 A1. Managementul 
proiectului si 
monitorizare interna 

Managementul proiectului și 
monitorizare internă 
-Se vor elabora rapoartele 
lunare de activitate. 
-Se va transmite o solicitare de 

01.07.
2015-
31.06.
2015 

08:00-20:00  Facultatea 
de Fizica - 
Str. 
Atomistilor, 
nr. 405, 

Universitatea 
din Bucuresti-
Facultatea de 
Fizica 

Activitate efectuata de 
Coordonatorul stiintific-Manager 
Regiunea Bucuresti Ilfov (Emil 
Barna) si de Responsabilul 
financiar (Adrian Albu) 
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încheiere a unui Act Adițional 
în vederea prelungirii perioadei 
de implementare a proiectului. 

Magurele, 
Jud. Ilfov 

 
Intervalul orar definit in functie 
de programul Coordonatorului 
stiintific-Manager Regiunea 
Bucuresti Ilfov  si al 
Responsabilului financiar 
 

 
Lider – Universitatea Al.I.Cuza, Iași 
Adresă: Blvd. Carol I, nr. 11 – Facultatea de Litere (corp A) 
Secretariat proiect: camera 351, etajul III, Corpul A al Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, la doamna Rodica ALDEA, secretar proiect (e-mail: catplas@uaic.ro); 
Manager proiect: prof.univ.dr. Dorin POPA (e-mail: dpopa@uaic.ro) 
Asistent manager: conf.univ.dr. Irina GOSTIN (irinagostin@yahoo.com)  
 
 
 
 

Manager proiect, 
Prof.univ.dr. Dorin POPA 


