
   
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 6 - Educație și competențe 

Obiectiv specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă 

urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial 

competitiv, identificate conform SNC, şi domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI 

Titlul proiectului: Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare 

a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – ANTREPRENORDOC 

Contract nr. 36355/23.05.2019 POCU/380/6/13 - Cod SMIS: 123847 

 

 

Beneficiar: Parteneri:       

        
 

BORDEROU DE CONSEMNARE A MEMBRILOR GRUPULUI ȚINTĂ  
SELECTAȚI ÎN VEDEREA PREMIERII LOR 

ÎN SESIUNEA I 2020 
ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU /380/6/13 - Cod MySMIS 123847 

 
 

Titlul 
proiectului: 

”Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru 
asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor 
antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor" 

(ANTREPRENORDOC)                                
 

Cod proiect: POCU/380/6/13 - Cod MySMIS: 123847 

 

 

Având la bază Metodologia de acordare a premiilor pentru membrii grupului ţintă din cadrul 
proiectului: POCU/380/6/13/ 123847 ”Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem 

de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor 

antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor" (ANTREPRENORDOC),                               
comisia de evaluare a dosarelor de concurs, în urma evaluării dosarelor depuse pentru acordarea 
premiilor în sesiunea de premiere  pentru seria I a grupului țintă a proiectului POCU/380/6/13/ 
123847, propune pentru premiere următorii membri a grupului țintă: 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume CNP 

Contract de studii 
doctorale / 

cercetare post 
doctorală bursieri 

nr. 

Punctaj 
total 

Valoare    
premiu 

(lei) 

1 
Munteanu (Pila) 
Mihaela 
(Doctorand) 

2920125807750 21901/27.08.2019 324,500 1500 

2 
Horghidan Radu – 
Andrei (Cercetător 
postdoctoral) 

1880619170057 21907/27.08.2019 306,000 1000 

3 
Roșu Adrian 
(Cercetător 
postdoctoral) 

1900403170032 21910/27.08.2019 204,055 500 

 
Procesul de eligibilizare, evaluare și ierarhizare s-a desfășurat cu respectarea condițiilor din 

cadrul Metodologia de acordare a premiilor pentru membrii grupului ţintă din cadrul 
proiectului: POCU/380/6/13/ 123847 ”Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem 
de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor 
antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor" (ANTREPRENORDOC) și a 
prevederilor contractului de finanțare al proiectului. 
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 Comisia de evaluare și ierarhizare a membrilor grupului țintă pentru acordarea 
premiilor: 
 
Președinte:   Prof. univ. dr. fiz. MURARIU Gabriel - Expert monitorizare grup tinta 

 
Membri:    Prof.univ.dr. CENAC Oana Magdalena - Expert teme orizontale şi secundare – 
organizare workshop-uri pe teme specifice                   
          Prof.univ.dr. MEREUTA Claudiu - Expert calitate 

         Prof.univ.dr. ing POPA Valentin - Expert monitorizare şi evaluare activităţi grup 
ţintă USV  

          Prof. univ. dr.ing. PANAIT Cornel - Expert monitorizare şi evaluare activităţi 
grup ţintă UMC  
                      Prof.univ.dr. ing. CONSTANTINESCU Dan Mihai - Expert monitorizare și 
evaluare activități grup țintă UPB 
                      Prof.univ.dr. CIUGUREANU Carmen - Adina - Expert monitorizare si evaluare 
activități grup ținta UOC 
 
 


