
Graficul activităŃilor proiectului 
 

 

Anul  1 
                    Semestrul 1                Semestrul 2  
Activitatea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OrganizaŃia care 

implementează 
(se va menŃiona 
doar sintagma 
„solicitant” sau 
„partener 1, 2 
etc. naŃional 
sau 
transnaŃional 
etc.”) 

Exemplu exemplu           Exemplu 
A1. Pregatirea cadrului de 
implementare a proiectului  

            Solicitantul 

A2. Dezvoltarea relatiilor de 
cooperare (parteneriat) cu 
universitati din Uniunea 
Europena 

             Solicitantul 

A3.Dezvoltarea si 
intretinerea bazei de date 
privind programele 
doctorale 

            Solicitantul 

A4. Editarea unei reviste (in 
format electronic) destinata 
publicarii rezultatelor 
cercetarilor efectuate de 
doctoranzi (grupul tinta). 

            Solicitantul 

A5. Introducerea unor 
module privind 
managementul cercetarii in 
programele de pregatire 
pentru grupul tinta 

            Solicitantul 

A7. Furnizarea de sprijin 
financiar pentru doctoranzi 

            Solicitantul 

A9. Coordonarea 
implementarii proiectului 

            Solicitantul 



Anul  2 
                    Semestrul 1                Semestrul 2  
Activitatea Luna 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OrganizaŃia care 

implementează (se 
va menŃiona doar 
sintagma 
„solicitant” sau 
„partener 1, 2 etc. 
naŃional sau 
transnaŃional 
etc.”) 

Exemplu exemplu           Exemplu 
A2. Dezvoltarea relatiilor de 
cooperare (parteneriat) cu 
universitati din Uniunea 
Europena 

             Solicitantul 

A3.Dezvoltarea si 
intretinerea bazei de date 
privind programele 
doctorale 

             Solicitantul 

A6. Introducerea unor 
sesiuni specifice cu tematica 
egalitate de gen, egalitate de 
sanse, nediscriminare, 
respectarea diversitatii, 
dezvoltare durabila si 
protectia mediului 

             Solicitantul 

A7. Furnizarea de sprijin 
financiar pentru doctoranzi 

             Solicitantul 

A8. Furnizarea de sprijin 
financiar pentru doctoranzi 
(mobilitati internationale) 

             Solicitantul 

A9. Coordonarea 
implementarii proiectului 

            Solicitantul 

Anul  3 
                    Semestrul 1                Semestrul 2  



Activitatea Luna 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OrganizaŃia care 
implementează (se 
va menŃiona doar 
sintagma 
„solicitant” sau 
„partener 1, 2 etc. 
naŃional sau 
transnaŃional 
etc.”) 

Exemplu exemplu           Exemplu 
A2. Dezvoltarea relatiilor de 
cooperare (parteneriat) cu 
universitati din Uniunea 
Europena 

             Solicitantul 

A3.Dezvoltarea si 
intretinerea bazei de date 
privind programele 
doctorale 

             Solicitantul 

A6. Introducerea unor 
sesiuni specifice cu tematica 
egalitate de gen, egalitate de 
sanse, nediscriminare, 
respectarea diversitatii, 
dezvoltare durabila si 
protectia mediului 

             Solicitantul 

A7. Furnizarea de sprijin 
financiar pentru doctoranzi 

             Solicitantul 

A8. Furnizarea de sprijin 
financiar pentru doctoranzi 
(mobilitati internationale) 

             Solicitantul 

A9. Coordonarea 
implementarii proiectului 

            Solicitantul 

 

Nota: 
Data initierii proiectului – 01.10.2008. 
Durata implementarii proiectului – 36 de luni. 

 


