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PERFORMANŢA SUSTENABILĂ ȊN CERCETAREA 
DOCTORALĂ ŞI POST DOCTORALĂ  
 Cod proiect: POSDRU/159/1.5/S/138963 
 h"p://www.perform.ugal.ro/ 

„Investește în oameni!” 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea ȋn sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”,                                                                  
Domeniul Major de Intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale ȋn sprijinul cercetării” 

Grup ţintă: 76 de doctoranzi şi 40 de cercetători la nivel postdoctoral. #
Cuantumul bursei: 
interne 1800 RON / lună; externe 4200 RON / lună 
postdoctorale 3700 RON / lună 

Perioada de implementare a proiectului:  
8 aprilie 2014 – 7 octombrie 2015 

Beneficiar$

Universitatea „Dunărea de 
Jos” din Galaţi,  

Str. Domnească 47, Galaţi 
Tel: (+40) 336130108 
Fax: (+40) 236461353 

#

Universitatea 
Politehnica 
Bucureşti

 Universitatea 
din Piteşti

 Universitatea 
„Ovidius” din 
Constanţa 

 Universitatea 
„Ştefan cel 
Mare” din 
Suceava

Parteneri

http://www.perform.ugal.ro/
http://www.perform.ugal.ro/


OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Dezvoltarea capitalului uman cu ȋnaltă 
calificare la nivel doctoral şi postdoctoral prin asigurarea susţinerii financiare şi de formare 
a abilităților şi competenţelor necesare pe o piaţă modernă a muncii ȋn care ştiinţa şi 
tehnologia au o contribuţie sporită la dezvoltarea societăţii; grupul ţintă al proiectului va 
contribui la dezvoltarea competitivităţii economice şi sociale a României şi a Uniunii 
Europene. Abordarea transregională şi transnaţională a cercetării ştiinţifice la nivel doctoral 
şi postdoctoral ȋn condiţiile asigurării mijloacelor şi instrumentelor pentru dezvoltarea 
carierei profesionale a grupului ţintă. 

PERFORM

Activităţi principale ale proiectului:      
- Elaborarea şi implementarea de tehnologii, activităţi şi acţiuni inovatoare în cadrul 
programelor doctorale şi post-doctorale.#
- Diversificarea formelor de pregătire pentru doctoranzi și cercetători prin module 
multidisciplinare și metodologice. 
- Acordarea de sprijin financiar doctoranzilor şi cercetătorilor din grupul ţintă, pe durata 
proiectului, prin burse lunare şi, ȋn baza unor criterii de selecţie, pentru participarea la 
manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 
- Crearea şi dezvoltarea de reţele şi parteneriate, acţiuni de cooperare cu structuri de 
cercetare şi instituţii reprezentative din mediul economico-social, organizarea de schimburi 
de experienţă şi bune practici pentru o bună orientare pe piaţa muncii a grupului ţintă.#
- Dezvoltarea parteneriatului iniţiat prin proiect, elaborarea de proceduri de colaborare, 
organizarea de seminarii şi / sau teleconferinţe, transfer de informaţii legate de programele 
doctorale şi postdoctorale, organizarea de  workshopuri comune de monitorizare. 
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