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Programului  OperaŃional Sectorial  

Dezvoltarea Resurselor Umane 
 
 
 

În cadrul proiectului desfăşurat de către Universitatea din Craiova, pe parcursul 
perioadei Octombrie 2008 – Aprilie 2009, conform graficului de implementare a proiectului, 
au fost realizate şi atinse următoarele activităŃi şi rezultate corelative: 

 
 A1. Pregătirea cadrului de implementare a proiectului (Data iniŃierii: 01.10.2008; 
Stadiul activităŃii:  activitate finalizată)   

Au fost organizate întâlniri ale membrilor echipei de proiect. De asemenea, au fost 
definite sarcinile şi responsabilităŃile tuturor celor implicaŃi în proiect, au fost stabilite 
regulile de colaborare şi metodologia ce urmează a fi aplicată în mod unitar şi a fost elaborat 
un raport (plan) de implementare cuprinzând toate activităŃile detaliate şi indicatori specifici 
pentru întregul proiect. 

 
A2. Dezvoltarea relaŃiilor de cooperare (parteneriat) cu universităŃi din Uniunea 

Europeană (Data iniŃierii: 01.10.2008; Stadiul activităŃii:  activitate în desfăşurare)  
În cadrul acestei activităŃi au fost organizate întâlniri ale membrilor echipei de proiect 

şi a fost stabilită procedura de colectare a datelor cu privire la relaŃiile internaŃionale ale 
UniversităŃii din Craiova cu alte universităŃi în vederea identificării instituŃiilor cu care se vor 
încheia acorduri de cooperare (parteneriat).  

În urma acestor dezbateri preliminare, echipa de management a proiectului, prin 
managerul de proiect, a solicitat conducătorilor de doctorat, Serviciului doctorat şi 
Departamentului de Cercetare ŞtiinŃifică al UniversităŃii, precum şi Prorectorului responsabil 
cu relaŃiile internaŃionale, informaŃii cu privire la contactele internaŃionale personale şi 
instituŃionale care ar putea fi utilizate pentru dezvoltarea relaŃiilor de cooperare (parteneriat) 
cu universităŃi din Uniunea Europeană.  
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De asemenea, în lunile martie şi aprilie ale anului 2009, Prof. univ. dr. Dan Claudiu 
Dănişor, responsabilul acestei activităŃi în cadrul proiectului, a avut întâlniri cu reprezentanŃi 
ai unor universităŃi europene de prestigiu care efectuează cursuri la master în cadrul 
UniversităŃii din Craiova, Facultatea de Drept şi ŞtiinŃe Administrative, întâlniri în care s-a 
dezbătut chestiunea încheierii unor acorduri de parteneriat (Michael Martinek – Universitatea 
Saarland, Saarbrucken, Germania; Patrick Charlot şi Yan Laidie, Universitatea Bourgogne, 
Dijon, FranŃa).  

În acelaşi timp, responsabilul de activitate, în cadrul unei deplasări în afara Ńării în 
cursul lunii martie, a purtat dicuŃii asemănătoare cu reprezentaŃi ai UniversităŃii Jean Moulin, 
Lyon 3, FranŃa, ai UniversităŃii Robert Schuman, Strasbourg, FranŃa şi ai UniversităŃii din 
Fribourg, ElveŃia. 

 
A3. Dezvoltarea şi întreŃinerea bazei de date privind programele doctorale (Data 

iniŃierii: 01.10.2008; Stadiul activităŃii:  activitate în desfăşurare)  
Au fost organizate întâlniri ale membrilor echipei de proiect şi a fost identificată o 

posibilă soluŃie tehnică pentru dezvoltarea bazei de date în urma unei consultări prealabile cu 
reprezentanŃi ai Centrului de Informatică şi Statistică din cadrul UniversităŃii din Craiova. În 
urma acestor demersuri a fost creat un site permanent al programului de studii doctorale 
iniŃiat în toamna anului 2008 (http://cis01.central.ucv.ro/bursedoctorale-posdru/).  

Site-ul oferă informaŃii utile cu privire la proiect, activităŃile şi rezultatele proiectului, 
graficul activităŃilor proiectului, managementul proiectului şi echipa de implementare a 
proiectului, newsletter şi găzduieşte revista electronică destinată publicării rezultatelor 
cercetărilor efectuate de doctoranzi, activitate desfăşurată separat în cadrul proiectului. 

De asemenea, au fost colectate informaŃii de natură administrativă cu privire la grupul 
Ńintă şi a fost întocmită o bază de date în format fizic ce conŃine: 

- informaŃii cu privire la doctoranzi (nume, prenume, domiciliu, telefon, e-mail, 
numele conducătorului de doctorat şi facultatea în care acesta funcŃionează) 

- informaŃii cu privire la conducătorii de doctorat (nume, prenume, telefon, e-mail, 
facultatea în care acesta funcŃionează) 

- informaŃii cu privire la membrii echipei de implementare (nume, prenume, telefon, 
e-mail). 

Totodată, a fost creată o adresă de e-mail în care au fost introduse adresele de poştă 
electronică ale celor trei grupuri implicate în proiect (doctoranzi, conducători de doctorat, 
membrii echipei de implementare), purtându-se cu aceştia o corespondenŃă constantă din care 
au făcut parte newsletter-uri privind în primul rând prezentarea fondurilor structurale şi a 
POSDRU, precum şi prezentarea detaliată a programului de burse doctorale implementat de 
Universitatea din Craiova. S-a purtat o corespondenŃă electronică asiduă cu cele trei grupuri 
implicate în proiect, iar feed-back-ul obŃinut dovedeşte o bună înŃelegere a mecanismelor 
proiectului de către destinatarii corespondenŃei, precum şi o implicare reală şi în timp util în 
ceea ce priveşte răspunsurile la solicitările echipei de implementare. 

 
A4. Editarea unei reviste (în format electronic) destinată publicării rezultatelor 

cercetărilor efectuate de doctoranzi (Data iniŃierii: 01.04.2009; Stadiul activităŃii:  activitate 
în desfăşurare)  
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 Desfăşurarea acestei activităŃi îşi găseşte drept suport tehnic realizarea anterioară a 
site-ului programului şi  presupune găsirea unei soluŃii tehnice adecvate în vederea prezentării 
rezultatelor cercetării ştiinŃifice a doctoranzilor. 

 
A7. Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi (Data iniŃierii: 19.12.2008; 

Stadiul activităŃii:  activitate în desfăşurare) 
Au fost derulate operaŃiunile financiare necesare pentru acordarea burselor în cuantum 

de 1.850 lei/lună/doctorand pentru doctoranzii ce formează grupul Ńintă (52 de doctoranzi). În 
acest sens, au fost efectuate plăŃi aferente burselor doctoranzilor pentru perioada octombrie 
2008 – martie 2009. 

  
A9. Coordonarea implementării proiectului  (Data iniŃierii: 01.10.2008; Stadiul 

activităŃii:  activitate în desfăşurare)  
În cadrul acestei activităŃi au fost organizate întâlniri ale membrilor echipei de proiect 

şi au fost discutate procedurile privind contabilizarea distinctă a proiectului, achiziŃiile din 
cadrul proiectului, arhivarea documentelor, alte probleme de natură financiară sau tehnică. 

 
 

 
 

 

 
 


