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Investește în oameni !  

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară nr. 1 “Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”  

Domeniul major de intervenție 1.5 “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”  

Titlul proiectului: “SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare” 

Număr de identificare contract: POSDRU/159/1.5/S/132406 

Beneficiar: Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava 

Parteneri: Institutul de Economie Naţională-P1, Universitatea din Oradea-P2 

 
Invitaţie la conferinţa de presă 

 
“Lansarea proiectului SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare” 

 
 

Avem deosebita onoare să vă invităm la Conferinţa de presă organizată cu scopul lansării 
oficiale a proiectului strategic ”SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin 
cercetare”, număr de identificare contract: POSDRU/159/1.5/S/132406, care va avea loc 
MARŢI, 15 IULIE 2014, ora 10.00, în Aulă corp E, Universitatea „Ştefan cel Mare” din 
Suceava. 
 
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea programelor de cercetare doctorală şi 
postdoctorală prin sprijinirea colaborării dintre universităţi şi institute de cercetare, precum 
şi dezvoltarea resurselor umane din cercetare, în special prin acordarea de sprijin financiar 
pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat în vederea creşterii motivaţiei pentru 
dezvoltarea unei cariere în cercetare şi asigurarea debutului în cariera de cercetător, 
inclusiv prin participarea în echipe mixte (doctoranzi, cercetători postdoctorat). 
 
Proiectul se adresează unui grup ţintă format din 110 doctoranzi înmatriculaţi la doctorat în 
anii de studii 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 şi din 55 cercetători postdoctorat care 
deţin titlul ştiinţific de doctor, obţinut în România sau în străinătate (dovada echivalării 
acestuia în România, conform legislaţiei naţionale în vigoare), cu cel mult 5 ani înainte de 
admiterea în programul postdoctoral, și care nu au mai beneficiat anterior de sprijin 
financiar prin proiecte de burse doctorale, respectiv postdoctorale, finanțate în cadrul 
POSDRU, DMI 1.5. 
 
Proiectul a fost construit în parteneriat interregional între: 
 
1. Solicitant Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava (USV): 50 doctoranzi şi 22 
cercetători postdoctorat, 
 
2. Partener 1 Institutul de Economie Naţională-Academia Română (IEN): 45 doctoranzi şi 
25 cercetători postdoctorat, 
 
3. Partener 2 Universitatea din Oradea (UO): 15 doctoranzi şi 8 cercetători postdoctorat. 
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La Conferinţa de presă organizată cu prilejul lansării proiectului sunt invitaţi să participe 
echipa de implementare a proiectului, grupul ţintă al proiectului, partenerii sociali, mediul 
academic, mass-media locală şi naţională. 
 
Participarea dumneavoastră ne va onora în mod deosebit! 
 
Date de contact Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava: 
 
Gabriela PRELIPCEAN-manager proiect, gabrielap@seap.usv.ro   
Carmen NĂSTASE-expert relaţii publice, ncarmen@usv.ro  
Florin BOGHEAN-expert logistică, florinb@seap.usv.ro  
 
web: www.socert.usv.ro    

 
 
 

Coordonatele conferinţei de presă 
 

“Lansarea proiectului SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare” 
 

 

09.15 – 10.00 Recepţia invitaţilor  
Hol parter corp E, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

  
10.00 –10.45 Alocuţiuni de deschidere 

Aulă corp E, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 
  
10.45 – 11.15 Prezentarea generală a proiectului 

Aulă corp E, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 
 Manager proiect 
  
11.15 - 12.00 Intervenţii participanţi 

Aulă corp E, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 
  
12.30 – 14.00 Networking lunch 

RESTAURANT  
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