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Beneficiar: Parteneri:       

        
 

 

ERATĂ 

REZULTATE SELECȚIE GRUP-ȚINTĂ (SERIA 2) 

în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Apel: 

POCU/380/6/13 - Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru 

asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale 

doctoranzilor și postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC – cod proiect 123847) 

 

 

 Echipa de management a proiectului POCU/380/6/13 cod proiect 123847 cu titlul:  Excelența 

academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de 

formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor 

(ANTREPRENORDOC), având în vedere prevederile cererii de finanțare și ale Ghidului 

solicitantului, pentru evitarea riscului de abandon voluntar sau involuntar a membrilor 

grupului țintă (seria 2) declarați admiși, luând in considerare situația generată de pandemia de 

Covid 19, în scopul asigurării indeplinirii indicatorului ce vizează numărul de participanți 

care finalizează programul de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale 

doctoranzilor și postdoctoranzilor, decide corectarea statutului candidaților din ADMIS/ 

REZERVĂ în ADMIS pentru: 

 

DOCTORANZI 

Nr. 

crt. 

Nume, prenume Domeniul de 

doctorat / Anul 

admiterii la 

doctorat 

Domeniu de 

specializare 

inteligentă CDI 

REZULTAT 

FINAL 

8. NEAGA 

VEACESLAV 

INGINERIA ŞI 

ŞTIINŢA 

MATERIALELOR 

/ 2018 

Eco-nanotehnologii 

și materiale 

avansate 
ADMIS 

11. ŢURCANU 

(MARCU) 

ANDRA 

LUCIANA 

MANAGEMENT / 

2018  

Bioeconomie 

ADMIS 

 

POSTDOCTORANZI 
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Nr. 

crt

. 

Nume, prenume Domeniul de 

doctorat / Anul 

obținerii titlului de 

doctor 

Tema de cercetare 

/ Domeniu de 

specializare 

inteligentă CDI 

REZULTAT 

FINAL 

4. DUMITRAŞCU 

(DUMITRAŞCU-

BĂLDĂU) IULIA 

MANAGEMENT /  

2019 

Tehnologia 

informațiilor și a 

comunicațiilor, 

spațiu și securitate 

ADMIS 

7. TURTURICĂ 

MIHAELA 

BIOTEHNOLOGII 

/ 2018 

Bioeconomie 
ADMIS 

 

 

  Manager proiect, 

M.c. Acad. Eugen Victor Cristian Rusu 

  


