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Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului „Program doctoral performant pentru formarea resursei umane înalt calificate în
cercetarea ştiinţificăinterdisciplinară ”
Contract POSDRU/21/1.5/G/36154

Fisa de informare
pentru desfasurarea seminariilor

Activitatea: Participarea personalului platformei la sesiuni de comunicare interne (în interiorul
structurii solicitantului) și externe, abordând teme cum sunt egalitatea de gen, egalitatea de șanse,
nediscriminarea și respectarea diversității, dezvoltarea durabilă și protecția mediului.
Pentru pregatirea si livrarea unui seminar pe una dintre temele enumerate mai sus sunt prevazute
in cererea de finantare 10 ore care vor fi retribuite la un tarif de 200lei/ora in baza unui contract
civil de prestari servicii.
Participantii la seminar, in calitate de grup tinta al proiectului, vor fi personal al platformei de
cercetare a Institutului de Cercetari Interdisciplinare in Bio-Nano-Stiinte, din cadrul Universitatii
Babes-Bolyai. Pe langa expunerea orala, expertul se va putea angaja in discutii cu participantii pe
tema seminarului.
Perioada de desfasurare a seminariilor, conform graficului de activitati al proiectului: 1 noiembrie
2010 – 20 ianuarie 2011. Data exacta a fiecarui seminar va fi stabilita de comun acord cu expertii
selectati.

Cu deosebita consideratie,
Dr. Mihaela Aluas
manager proiect
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