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Beneficiar: Parteneri:       

        
 

 

ERATĂ 

REZULTATE SELECȚIE GRUP-ȚINTĂ DOCTORANZI (SERIA a II-a) 

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANȚA 

în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Apel: 

POCU/380/6/13 - Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru 

asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale 

doctoranzilor și postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC – cod proiect 123847) 

 

 Echipa de management a proiectului POCU/380/6/13 cod proiect 123847 cu titlul:  Excelența 

academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de 

formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor 

(ANTREPRENORDOC), având în vedere prevederile cererii de finanțare și ale Ghidului 

solicitantului, pentru evitarea riscului de abandon voluntar sau involuntar a membrilor grupului 

țintă (seria 2) declarați admiși, luând in considerare situația generată de pandemia de Covid 19, 

în scopul asigurării indeplinirii indicatorului ce vizează numărul de participanți care finalizează 

programul de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și 

postdoctoranzilor, decide corectarea statutului candidaților din ADMIS/ REZERVĂ în ADMIS 

pentru: 

DOCTORANZI 

Nr. 

crt. 

Nume, prenume Domeniul de 

doctorat / Anul 

admiterii la 

doctorat 

Domeniu de 

specializare 

inteligentă CDI 

REZULTAT 

FINAL 

1 LAMBRU (cas. 

CICIU) ELENA 
Medicină 

Admis 2015 
Sănătate ADMIS 

2 TUDOR (cas. 

ZAHARIA) 

MARIANA 

GEANINA 

Matematică 

Admis 2018 

Tehnologia 

informațiilor și a 

comunicațiilor, spațiu 

și securitate 

ADMIS 

 

Din aceste considerente, inclusiv cele epidemiologice menționate, grupul-țintă al proiectului 

Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea 

oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și 

postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC), seria a II-a UOC, este constituit după cum 

urmează: 
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DOCTORANZI 

Nr. 

Crt 
Nume, prenume Domeniul de doctorat 

Domeniul de 

specializare 

inteligentă CDI 

REZULTATE 

FINALE 

1 VASILE RADU 
Matematică 

Admis 2018 

Tehnologia 

informațiilor și a 

comunicațiilor, spațiu 

și securitate 

ADMIS 

2 
BOȘNEAGU 

RĂZVAN DRAGOȘ 

Medicină 

Admis 2018 
Sănătate ADMIS 

3 SARIKAYA EMRE 
Medicină 

Admis 2018 
Sănătate ADMIS 

4 

TOPLICEANU 

THEODOR 

SEBASTIAN 

Biologie 

Admis 2018 

Energie, mediu și 

schimbări climatice 
ADMIS 

5. 

CORNEA (cas. 

PAȘATU-CORNEA) 

ANA-MARIA 

Medicină 

Admis 2017 
Sănătate ADMIS 

6. 
LAMBRU (cas. 

CICIU) ELENA 

Medicină 

Admis 2015 
Sănătate ADMIS 

7. 

TUDOR (cas. 

ZAHARIA) 

MARIANA 

GEANINA 

Matematică 

Admis 2018 

Tehnologia 

informațiilor și a 

comunicațiilor, spațiu 

și securitate 

ADMIS 

 

CERCETĂTORI POSTDOCTORAT 

Nr. 

Crt 
Nume, prenume 

Domeniul de 

doctorat 

Domeniul de 

specializare 

inteligentă CDI 

REZULTATE 

FINALE 

1. 
POPOVICI 

VIOLETA 

Medicină dentară 

Admis 2020  
Sănătate ADMIS 

2. 
STĂNESCU 

FLORINA 

Biologie 

Admis 2019 

Energie, mediu și 

schimbări climatice 
ADMIS 

 

 

  Coordonator activitati partener, 

Prof. univ. dr. Diane Paula Corina VANCEA 

  


