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Denumire apel
Cod apel

6 Educaţie şi competenţe
380 SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POST-DOCTORAT
POCU/380/6/13/Operațiune compozită OS. 6.13

Lista finala a proiectelor aprobate dupa CSC ETF

Nr.
crit
.

1

2

Cod
proie
ct

123847

125015

Solicitant

Universitatea
Dunarea de
Jos

Academia de
Studii
Economice din
Bucuresti

Titlu proiect

Adresa
solicitant

Excelenta
academica si
valori
antreprenoriale sistem de burse
pentru
asigurarea
oportunitatilor
de formare si
dezvoltare a
competentelor
antreprenoriale
ale doctoranzilor
si
postdoctoranzilor
ANTREPRENO
RDOC

Strada
Domneasca
nr. 47,
Municipiul
Galaţi,
Galaţi,
România

Dezvoltarea
abilitatilor
antreprenoriale
pentru
doctoranzi si
postdoctoranzi in
domeniul
stiintelor
economice

Strada
Piata
Romana nr.
6,
Municipiul
Bucureşti,
Bucureşti,
010374,
România

Categorie
Beneficiar

Instituție de
învățământ
superior de stat
acreditată

Instituție de
învățământ
superior de stat
acreditată

Regiune
/ Județ

Sud-Est

Bucureşti
- Ilfov

Punc
taj

98

93,5

Obiectiv
specific

6.13

6.13

Obiectivul general al
proiectului

Cresterea numarului
absolventilor de invatamant
tertiar universitar si non
universitar care isi gasesc un
loc de munca urmare a
accesului la activitati de
invatare la un potential loc de
munca / cercetare/ inovare, cu
accent pe sectoarele
economice cu potential
competitive identificate
conform SNC si domeniile de
specializare inteligenta
conform SNCDI.

Obiectivul general al
proiectului îl reprezinta
îmbunatatirea formarii
antreprenoriale a studentilor
doctoranzi si cercetatorilor
postdoctorat în vederea
facilitarii tranziþiei de la
educatie la munca în
sectoarele economice cu
potential competitiv si

Buget total
eligibil

Asistenta
financiarea
nerambursa
bila (AFN)

Buget (UE)

Buget de
stat (BS)

Contributi
e proprie
beneficiar

1 = 2+5

2 = 3+4

3

4

5

6.974.500,00

6.836.060,00

5.923.862,54

912.197,46

138.440,00

6.874.227,91

6.736.742,90

5.843.093,72

893.649,18

137.485,01

3

4

5

125040

123990

123793

Universitatea
Valahia din
Targoviste

Universitatea
din Craiova

Universitatea
Babes Bolyai

Dezvoltarea
invatamantului
tertiar
universitar in
sprijinul cresterii
economice PROGRESSIO

Strada Bdul Regele
Carol 1 nr.
2,
Municipiul
Târgovişte,
Dâmboviţa,
130024,
România

Instituție de
învățământ
superior de stat
acreditată

Universitatea
Antreprenorială
– sistem de
educaţie
superioară şi de
formare pentru
piața muncii din
România prin
acordarea de
burse pentru
doctoranzi şi
cercetători
postdoctorat si
implemetarea de
programe de
formare
antreprenoriala
inovative

Strada A.I.
Cuza nr.
13,
Municipiul
Craiova,
Dolj,
200585,
România

Instituție de
învățământ
superior de stat
acreditată

Cercetator, viitor
antreprenor Noua Generatie

Strada
Mihail
Kogalnicea
nu nr. 1,
Municipiul
Cluj-

Instituție de
învățământ
superior de stat
acreditată

Sud Muntenia

Sud-Vest
Oltenia

NordVest

92,5

90,5

88,5

6.13

6.13

6.13

domeniile cu specializare
inteligenta.
OBIECTIVUL GENERAL al
proiectului este acela de a
implementa un sistem integrat
de masuri de educatie si de
formare profesionala în
vederea îmbunatatirii
competentelor antreprenoriale
pentru un grup tinta (GT)
format din 102
doctoranzi/postdoctoranzi
(GT), în concordanta cu
cerintele pietei muncii fiind
implementat în regiuni mai
putin dezvoltate (Sud
Muntenia, Centru, Nord-Est).
Obiectivul general al proiectui
consta in cresterea calitatii
sistemului de educatie
superioara si de formare
pentru piata muncii din
România
prin acordarea de burse pentru
doctoranzi si cercetatori postdoctorat si prin dezvoltarea de
mecanisme de consiliere si
orientare profesionala,
necesare cresterii
angajabilitatii în domeniul
studiilor realizate, si de
promovare a componentei
practice a cercetarii prin
furnizarea de module de
cursuri complementare, cu
componenta aplicativa si de
formare a competentelor
transversale si antreprenoriale
în sprijinul cercetarii si
inovarii.
Obiectivul general al
proiectului îl reprezinta
cresterea numarului
absolventilor de învatamânt
tertiar universitar care îsi
gasesc un loc de munca, astfel,
cel putin 30% din

6.437.600,00

6.315.208,00

5.471.960,05

843.247,95

122.392,00

6.173.828,15

5.334.702,16

5.210.800,93

123.901,23

839.125,99

6.976.716,95

6.770.806,28

5.930.209,41

840.596,87

205.910,67

reprezentantii grupului tinta
vor face dovada angajarii sau a
promovarii ca urmare a
accesului la activitati de
învatare la un potential loc de
munca / cercetare/ inovare, cu
accent pe sectoarele
economice cu potential
competitiv identificate
conform SNC si domeniile de
specializare inteligenta
conform SNCDI cu precadere
din domeniul socio-uman.

Napoca,
Cluj,
400084,
România

6

7

123886

125171

Universitatea
Babes Bolyai

Universitatea
de Medicina si

Antreprenoriat
pentru inovare
prin cercetare
doctorala si
postdoctorala

Academia
Cercetatorilor

Strada
Mihail
Kogalnicea
nu nr. 1,
Municipiul
ClujNapoca,
Cluj,
400084,
România

Strada
Victor

Instituție de
învățământ
superior de stat
acreditată

Instituție de
învățământ

NordVest

Nord-

88,5

88,5

6.13

6.13

Obiectivul general al
proiectului, din perspectiva
output-ului imediat, il
constituie cresterea relevantei
programelor de formare a
resursei umane din cercetare
(doctoranzi si postdoctoranzi)
pentru piata muncii, cresterea
angajabilitatii absolventilor si
facilitarea tranzitiei de la
educatie si formare la viata
activa prin dezvoltarea si
implementarea unui progam
antreprenorial pentru inovare
cu componenta practica,
prin formarea de competente
6.961.176,96
transversale si prin furnizarea
de servicii de consiliere si
orientare profesionala, iar din
perspectiva ouput-ului
pe termen mediu si lung
proiectul isi propune sa
contribuie la dezvoltarea si
schimbarea pietei muncii prin
antreprenoriat inovativ si
cresterea numarului de inovatii
derivate din valorificarea
rezultatelor cercetarii de nivel
doctoral si postdoctoral prin
transfer tehnologic si
cognitiv.

6.772.907,84

5.917.000,43

855.907,41

188.269,12

Cresterea numarului
absolvenþilor de învatamânt

6.781.388,71

5.867.911,25

913.477,46

138.395,69

6.919.784,40

8

9

125245

123008

Farmacie Iuliu
Hatieganu
Cluj Napoca

Antreprenori in
Medicina

Babes nr. 8,
Municipiul
ClujNapoca,
Cluj,
400012,
România

superior de stat
acreditată

Vest

Academia de
Studii
Economice din
Bucuresti

Excelenta in
cercetarea
interdisciplinara
doctorala si
postdoctorala,
alternative de
cariera prin
initiativa
antreprenoriala(
EXCIA)

Strada
Piata
Romana nr.
6,
Municipiul
Bucureşti,
Bucureşti,
010374,
România

Instituție de
învățământ
superior de stat
acreditată

Bucureşti
- Ilfov

SmartDoct Programe de
inalta calitate
pentru
doctoranzii si
cercetatorii postdoctorat ai
Universitatii din
Oradea pentru
cresterea
relevantei
cercetarii si
inovarii in
contextul
economiei

Strada
Universitati
i nr. 1,
Municipiul
Oradea,
Bihor,
410087,
România

Instituție de
învățământ
superior de stat
acreditată

Universitatea
din Oradea

NordVest

tertiar universitar care îsi
gasesc un loc de munca ca
urmare a accesului la activitati
de învatare la un potential loc
de munca / cercetare si
inovare, cu accent pe
sectoarele economice cu
potential competitiv
identificate conform
SNC si domeniile de
specializare inteligenta
conform SNCDI (bioeconomie
si sanatate).
87,5

87

6.13

6.13

Proiectul îsi propune sa
susþina excelenþa în formarea
antreprenoriala a unor tineri
cercetatori la nivel de doctorat
si postdoctorat, excelenta
întemeiata pe o abordare
interdisciplinara, menita sa
sporeasca sustenabilitatea
europeana a unei cariere prin
initiative novatoare în
cercetare si într-un spectru
larg de activitaþi de tip
iniþiativa lucrativa sau prin
cresterea angajabilitatii în
domeniile economic, medical,
sociologic stiinte sociale si
juridice.
Obiectivul general al
proiectului este: cresterea
numarului absolventilor de
doctorat si postdoctorat ai
Universitatii din Oradea care
îsi gasesc un loc de munca sau
initiaza propria afacere, cu
prioritate în sectoarele
economice cu potential
competitiv identificate
conform SNC si domeniile de
specializare inteligenta
conform SNCDI, urmare a
accesului la programe de
înalta calitate, cu aplicatii
directe în

5.548.413,54

5.413.739,03

4.716.151,52

6.436.627,61

6.307.895,06

5.471.133,47

697.587,51

836.761,59

134.674,51

128.732,55

economie, dezvoltate în
parteneriat cu mediul de
afaceri.

regionale.

10

11

124705

124539

Universitatea
Politehnica
Bucuresti

Universitatea
Politehnica
Bucuresti

Sisteme de
invatare bazate
pe munca prin
burse
antreprenor
pentru
doctoranzi si
postdoctoranzi
(SIMBA)

Burse pentru
educația
antreprenorială
în rândul
doctoranzilor și
cercetătorilor
postdoctorat (Be
Antreprenor!)

Strada
Splaiul
Independen
tei nr. 313,
Municipiul
Bucureşti,
Bucureşti,
060042,
România

Strada
Splaiul
Independen
tei nr. 313,
Municipiul
Bucureşti,
Bucureşti,
060042,
România

Instituție de
învățământ
superior de stat
acreditată

Instituție de
învățământ
superior de stat
acreditată

Bucureşti
- Ilfov

Bucureşti
- Ilfov

87

86,5

6.13

6.13

Obiectivul general al
proiectului il reprezinta
cresterea ratei de insertie pe
piata muncii a 70 de
doctoranzi si 30 de cercetatori
postdoctorat in domeniile
Chimie, Inginerie chimica si
Ingineria materialelor,
realizata prin activitati de
instruire la un potential loc de
munca, ca urmare a
parteneriatelor cu agenti
economici si institutii din
domeniul CDI, cu accent pe
sectoarele economice cu
potential competitiv conform
SNC si pe domeniile de
specializare inteligenta
conform SNCDI, prin
participarea la programe de
formare a competentelor
antreprenoriale
si transversale, in sprijinul
cresterii utilitatii si calitatii
sistemelor de educatie si
formare profesionala.

6.924.060,71

6.801.648,33

5.885.451,64

916.196,69

122.412,38

Obiectivul general al
proiectului vizeaza cresterea
potentialului de angajabilitate
a 70 de doctoranzi si 30 de
postdoctoranzi ce studiaza in
domeniile Inginerie mecanica,
Inginerie industriala, Inginerie
aerospatiala si Ingineria
transporturilor, prin
participarea acestora la
programe de formare
antreprenoriala, consiliere si
orientare profesionala, module
de cursuri complementare,
programe de invatare la un
potential loc de munca
dezvoltate in parteneriat cu

6.959.644,57

6.829.026,50

5.915.697,98

913.328,52

130.618,07

12

13

125125

124146

Universitatea
Politehnica
Bucuresti

Universitatea
Babes Bolyai

Dezvoltarea
competențelor de
antreprenoriat
ale doctoranzilor
și
postdoctoranzilor
– cheie a
succesului în
carieră (ASucces)

Cercetare
doctorală si

Strada
Splaiul
Independen
tei nr. 313,
Municipiul
Bucureşti,
Bucureşti,
060042,
România

Strada
Mihail

Instituție de
învățământ
superior de stat
acreditată

Instituție de
învățământ

Bucureşti
- Ilfov

NordVest

86

85,5

6.13

6.13

agenti economici si actori
relevanti din domeniul CDI, in
sprijinul consolidarii si
cresterii calitatii sistemelor de
educatie si formare
profesionala in domenii de
specializare inteligenta
conform SNCDI, cu accent pe
sectoarele economice cu
potential competitiv
identificate-SNC.
Obiectivul general al
proiectului este facilitarea
tranzitiei de la educatie la
munca a unui numar de 70 de
doctoranzi si 30 de
postdoctoranzi in domeniile de
cercetare inginerie electrica,
inginerie energetica, inginerie
electonica, telecomunicatii si
tehnologii informationale,
calculatoare si tehnologia
informatiei si ingineria
sistemelor, prin participarea
acestora la programe de
formare antreprenoriala,
module de cursuri
complementare, orientare si
consiliere profesionala,
precum si activitati de invatare
la un potential loc de
munca/cercetare/inovare,
dezvoltate in parteneriat cu
agenti economici si actori din
domeniul CDI, cu accent pe
sectoarele economice cu
potential competitiv
idenificate conform SNC si
domeniile de specializare
inteligenta conform SNCDI, in
sprijinul consolidarii si
cresterii calitatii sistemelor de
educatie si formare
profesionala.
Cresterea angajabilitatii
doctoranzilor si
postdoctoranzilor din UBB, cu

6.960.553,38

6.836.239,79

5.916.470,38

919.769,41

124.313,59

6.975.176,95

6.786.628,23

5.928.900,42

857.727,81

188.548,72

14

15

124708

125031

Scoala
Nationala de
Studii Politice
si
Administrative

Universitatea
Stefan cel
Mare din
Suceava

postdoctorală de
calitate, inovativă
și relevantă
pentru piata
muncii

Kogalnicea
nu nr. 1,
Municipiul
ClujNapoca,
Cluj,
400084,
România

superior de stat
acreditată

Cercetatorantreprenor pe
piata muncii in

Municipiul
Bucuresti,
România,
Str.
Povernei
nr. 6, ,
judeþul
Bucuresti,
cod postal -,
România

Instituție de
învățământ
superior de stat
acreditată

Strada
Universitati
i nr. 13,
Municipiul
Suceava,
Suceava,
720229,
România

Instituție de
învățământ
superior de stat
acreditată

domeniile de
specializare
inteligenta
(CERTANTREP)

DECIDE Dezvoltare prin
educatie
antreprenoriala
si cercetare
inovativa
doctorala si
postdoctorala

Bucureşti
- Ilfov

Nord-Est

85,5

85

6.13

6.13

prioritate pe cei din domeniul
uman, prin organizarea si
derularea unor programe
antreprenoriale personalizate,
furnizarea de servicii de
consiliere si orientare
profesionala si formarea de
competente transversale in
corelatie cu necesitatile pietei
muncii si prin sprijin pentru
valorificarea rezulatelor
cercetarii
Imbunatatirea calitatii formarii
viitorilor cercetatori, a 70 de
doctoranzi cu frecventa
inmatriculati in anul II sau III
si a 30 de post-doctoranzi,
in vederea facilitarii tranzitiei
de la educatie la viata activa,
6.874.006,70
prin acces la programe de
formare antreprenoriala si
dezvoltarea de parteneriate cu
angajatori din domeniile de
specializare inteligenta
Tehnologia Informatiilor si
comunicatiilor, spatiu si
securitate si Bioeconomie.
Proiectul “DECIDE Dezvoltare prin educatie
antreprenoriala si cercetare
inovativa doctorala si
postdoctorala” urmareste
cresterea angajabilitatii
absolventilor de învatamânt
superior (doctoranzi si
cercetatori post-doctorat), în
special în sectoarele
6.147.760,77
economice cu potential
competitiv si în domeniile de
specializare inteligenta;
cresterea relevanþei sistemelor
de educaþie si formare pe
piaþa muncii prin
dezvoltarea de programe
educaþionale personalizate, de
calitate; dezvoltarea
capitalului uman din cercetare-

6.748.134,72

5.842.905,70

905.229,02

125.871,98

5.737.886,77

5.225.596,65

512.290,12

409.874,00

16

17

123623

123343

Universitatea
Alexandru
Ioan Cuza din
Iasi

Doctoranzi si
cercetatori
postdoctorat
pregatiti pentru
piata muncii

Strada
Bulevardul
Carol I nr.
11,
Municipiul
Iaşi, Iaşi,
700506,
România

Instituție de
învățământ
superior de stat
acreditată

Universitatea
de Vest din
Timisoara

Educatie
antreprenoriala
so consiliere
profesionala
pentru
doctoranzi si
cercetatori
postdoctorali in
vederea
organizarii
transferului de
cunoastere din
domeniul
stiintelor socioumaniste catre
piata
muncii(ATRIUM

Strada
Vasile
PARVAN
nr. 4,
Municipiul
Timişoara,
Timiş,
300223,
România

Instituție de
învățământ
superior de stat
acreditată

84

Vest

83,5

6.13

6.13

dezvoltare-inovare si
asigurarea oportunitatilor care
sa faciliteze accesul la un loc
de munca, prin mecanisme
pentru anticiparea si
dezvoltarea competentelor,
inclusiv a celor
antreprenoriale, prin
asigurarea oportunitatilor
pentru pregatirea pedagogica a
membrilor grupului tinta care
au în vedere o cariera
didactica universitara, prin
promovarea componentei
practice a cercetarii ce vizeaza
flexibilizarea si dezvoltarea de
relatii durabile între companii
(mediul de afaceri) si
universitati, respectiv institute
de cercetare.
Crearea unui cadru favorabil
insertiei pe piata muncii a
doctoranzilor si cercetatorilor
postdoctorat din grupul tinta,
prin acordarea de sprijin
financiar si prin dobandirea de
competente antreprenoriale si
transversale
OBIECTIVUL GENERAL al
proiectului este„Îmbunataþirea
calitaþii cercetarii în domeniul
stiinþelor socio-umaniste, prin
integrarea de programe de
formare antreprenoriala,
crearea de parteneriate între
universitaþi si mediul de
afaceri sau parteneri sociali, cu
scopul realizarii transferului
rezultatelor cercetarii catre
societate si sectorul privat,
precum si cresterea gradului
de angajabilitate a
cercetatorilor
doctorali si postdoctorali la
finalul stagiilor”.

6.877.908,86

6.737.418,98

5.833.765,30

903.653,68

140.489,88

5.946.036,61

5.820.641,62

4.984.807,24

835.834,38

125.394,99

)
18

123927

Universitatea
Tehnica din
Cluj Napoca

Competente
antreprenoriale
si cercetare de
excelenta in
programele de
studii doctorale si
postdoctorale ANTREDOC

Strada
Memorand
umului nr.
28,
Municipiul
ClujNapoca,
Cluj,
400114,
România

Instituție de
învățământ
superior de stat
acreditată

NordVest

81,5

6.13

Proiectul propus se incadreaza
in Obiectivul 10, Axa
Prioritara 6 privind efectuarea
de investitii in domeniul
educatiei, al formarii
profesionale cu scopul
invatarii si dobandirii de
competente pe tot parcursul
vietii.

6.978.750,00

6.825.284,15

5.912.259,19

913.024,96

153.465,85

Total Lei

119.946.774,07

116.392.359,07

101.797.977,82

14.594.381,25

3.554.415,00

Total Euro

25.781.144,34

25.017.164,76

21.880.274,65

3.136.890,11

763.979,58

