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Beneficiar: Parteneri:       

        
 

 

 

Programul  

conferinței de închidere a proiectului  

Excelența academică și valori antreprenoriale –  

sistem de burse pentru asigurarea oportunităților  

de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale  

ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – ANTREPRENORDOC 

20 mai 2022 

Hotel Ibis Styles Dunărea Galați, Sala Europa 

 

10.00 – 10.30. Primirea și înregistrarea participanților 

10.30 – 11.00. Sinergii cu centre de cercetare noi din Universitatea „Dunărea de Jos” 

din Galați: centrele DINAMIC 

o Prezentarea Centrului de cercetare și inovare pentru optimizarea parametrilor de 

mediu în funcționarea sistemelor termice 

o Prezentarea Centrului de cercetare și inovare pentru optimizarea consumurilor de 

energie în sisteme electrice și electronice 

o Prezentarea Centrului de cercetare pentru reciclarea deșeurilor 

11.00 – 11.30. Alocuțiuni de bun-venit 

Eugen Victor Cristian RUSU, academician, Director al IOSUD, Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galați, manager de proiect 

Silvius STANCIU, prof. univ. dr. ec. ing., Prorector al Universității „Dunărea de Jos” 

din Galați 
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11.30 – 12.45. Prezentarea proiectului 

Corneliu-Octavian TURCU, prof. univ. dr., Coordonator Partener Universitatea 

„Ștefan cel Mare”, Suceava 

Diane Corina Paula VANCEA, prof. univ. dr.,  Coordonator Partener–UOC/ 

Preşedintele Senatului Universității „Ovidius” din Constanţa 

Anton HADĂR, prof. univ. dr. ing., Coordonator Partener - UPB/Vicepreşedintele 

Senatului Universității POLITEHNICA din București 

Nicolae BUZBUCHI, Prof. univ. dr. ing., Coordonator Partener Universitatea 

Maritimă din Constanța 

Cristian MUNTENIȚĂ, conf.univ.dr., Director al Departamentului de formare continuă 

și transfer tehnologic, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

Camelia-Maria PALAGA, Coordonator activități, Camera de Comerț, Industrie și 

Agricultură, Galați 

Ion-Dănuț JUGĂNARU, dr. ec., Coordonator activități Camera de Comerț, Industrie, 

Navigație și Agricultură, Constanța 

Polidor-Paul BRATU, prof. univ. dr. ing., Director General al Institutului de Cercetări 

pentru Echipamente și Tehnologii în Construcții – ICECON S.A. București 

12.45 – 13.00. Discuții, sesiune de întrebări și răspunsuri 

13.00 – 14.00. Masa de prânz 

14.00 – 15.00. Sesiune de lucru cu membrii grupului - țintă  

15.00 – 15.30. Pauză de cafea 

15.30 – 16.30. Sesiune de lucru cu reprezentanții mediului socio - economic 

16.30 – 17.00. Închiderea lucrărilor conferinței. 

 

 


