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„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” 
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PERFORMANŢA SUSTENABILĂ ȊN 
CERCETAREA DOCTORALĂ ŞI POST 

DOCTORALĂ  

Cod proiect: POSDRU/159/1.5/S/138963 
Acronim: PERFORM 

!

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

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

GRUP ȚINTĂ:  
76 de doctoranzi şi 40 de cercetători la nivel postdoctoral 

CUANTUMUL MAXIM AL BURSEI:  

doctorale interne 1800 RON / lună 
doctorale externe 4200 RON / lună  
postdoctorale 3700 RON / lună 

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.

 Îmbunătăţirea participării active a doctoranzilor 
şi cercetătorilor postdoc la activitatea de 
cercetare prin susţinerea financiară a 116 
participanţi, doctoranzi cu frecvenţă şi cercetători 
postdoctorali;  
 Perfecţionarea activităţii de cercetare doctorală 
şi postdoctorală prin implicarea activă a grupului 
ţintă ȋn activităţi inovatoare ȋn care să se cultive 
creativitatea ş i competen ţa ş t i in ţ i f ică ş i 
tehnologică; 
 Dezvoltarea unor teme trans- şi interdisciplinare 
prin implicarea directă a doctoranzilor şi 
cercetătorilor ȋn proiecte ȋn parteneriat cu alte 
echipe de cercetare din instituţii academice şi 
companii inovative; 
 Îmbunătăţirea conţinutului programelor de studii 
doctorale ş i postdoctorale ş i creş terea 
adaptabilităţii acestora la evoluţiile ştiinţifice şi 
tehnologice pe plan intern şi international, pe 
baza analizei performanţelor cercetării ştiinţifice;  
 Creşterea eficienţei activităţii de cercetare 
ştiinţifică şi tehnologică din universităţile din 
consorţiu prin ȋmbunătăţirea participării grupului 
ţintă ȋn proiecte de cercetare internaţională, care 
să adauge plusvaloare activităţii academice şi să 
ȋntărească poziţ ia cercetării doctorale ş i 
postdoctorale româneşti pe plan naţional şi 
internaţional; 
 Creşterea capacităţii de publicare a rezultatelor 
cercetării doctorale şi postdoctorale ȋn reviste de 
valoare, recunoscute la nivel internaţional şi de 
diseminare a rezultatelor obţinute ȋn cercetare;   
 Îmbogăţirea experienţei ştiinţifice şi accesului la 
resurse europene de cercetare şi ȋnvăţare prin 

participarea doctoranzilor din grupul ţintă la stagii 
internaţionale ȋn laboratoare de prestigiu, 
selectate ȋn funcţie de performanţele ȋn domeniu 
şi succesul colaborărilor anterioare, inclusiv ȋn 
cadrul proiectelor POSDRU Burse Doctorale şi  
Burse postdoctorale derulate anterior de 
universităţile din consorţiu; 
 Eficientizarea metodologiilor de monitorizare a 
progreselor ȋnregistrate de grupul ţintă ȋn vederea 
ȋndeplinirii obiectivelor specifice şi orizontale 
precum şi a indicatorilor proiectului PERFORM 
pe baza experienţei dobândite ȋn precedentele 
proiecte similare;  
 Întărirea deprinderilor manageriale ale grupului 
ţintă şi a capacităţii acestuia de a participa activ 
ȋn procesul decizional strategic legat de 
managementul ştiinţific prin schimburi de 
experienţă, tutorat, activităţi ȋn parteneriat; 
 Dezvoltarea unor parteneriate şi reţele cu 
participare din mediul academic, economico-
social şi de afaceri pentru colaborare eficientă şi 
pentru valorificarea competenţelor obţinute de 
cercetători şi pentru a oferi acestora şansa unei 
cariere profesionale ȋn domeniul pregătirii din 
cadrul doctoratului şi postdoctoratului;  
 Dezvoltarea unor echipe multidisciplinare mixte 
cu capacitate ridicată de implementare a soluţiilor 
moderne, de ultimă generaţie, ȋn rezolvarea 
problemelor actuale din domeniile ȋn care 
activează; 
 Atragerea celor mai performanţi doctoranzi şi 
cercetă tori spre continuarea carierei ȋn 
cercetarea ştiinţifică. 

Obiectivele specifice / operaţionale ale proiectului:

Beneficiar 
!

Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galaţi,  
Str. Domnească 47, Galaţi 
Tel: (+40) 336130108 
Fax: (+40) 236461353

Parteneri

Universitatea 
Politehnica 
Bucureşti

 Universitatea 
din Piteşti

 Universitatea 
„Ovidius” din 
Constanţa 

 Universitatea 
„Ştefan cel Mare” 

din Suceava
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