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Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București în parteneriat cu  
Institutul Clinic Fundeni, 

 Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Domeniul Patologiei și  Științelor Biomedicale 
”VICTOR BABEȘ”,  

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa”, Iași,  
Institutul Național de Endocrinologie “C. I. Parhon”,  

Facultatea de Medicină Constanța prin Universitatea Ovidius și  
SC Cytogenomic Medical Laboratory SRL 

anunță lansarea proiectului 
 

CERO – PROFIL DE CARIERĂ: CERCETĂTOR ROMÂN. 
 
Proiectul este cofinanŃat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, Axa Prioritară 1 „EducaŃia şi 
formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de 

Intervenție 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”. 
 
Obiectivele proiectului sunt:  

� Inființarea unei baze virtuale de cercetare interdisciplinară cu interes major în patologia urogenitală, ca 

premisă a dezvoltării unui parteneriat viabil între centre de cercetare, instituții de învățământ superior și 
mediul de afaceri.  

� Creșterea atractivității și motivației pentru alegerea unei cariere în cercetare, în condițiile unui sprijin 

financiar consistent pentru 102 doctoranzi din sfera urologiei și a specialităților înrudite: nefrologie, 
endocrinologie, diabet, medicină internă, hematologie, oncologie, radiologie, chirurgie generală, 

vasculară și toracică dar și din facultăți conexe precum chimie, fizică, biologie și inginerie pe o perioadă 
de 12 luni.  

� Atragerea a 37 de cercetători post - doctorali cu potențial ridicat de atingere a excelenței științifice, în 

sfera urologiei și a specialităților înrudite: nefrologie, endocrinologie, diabet, medicină internă, 

hematologie, oncologie, radiologie, chirurgie generală, vasculară, toracică dar și din facultăți conexe 

precum chimie, fizică, biologie si inginerie, în condițiile asigurării suportului financiar și logistic necesar 

activităților de cercetare pe o perioadă de 12 luni. 

� Introducerea și derularea unor sesiuni de instruire privind competențe generale care au ca tematică 

dezvoltarea capacității de informare, realizarea lucrărilor științifice și valorificarea rezultatelor cercetării; 

abordarea interdisciplinară; egalitatea de șanse, nediscriminare și respectarea diversității în cercetarea 

științifică, dezvoltarea durabilă; managementul cercetării (managementul proiectelor de cercetare, 

managementul calității); competențe lingvistice specifice precum și competența de a învăța (inclusiv  e-

Learning), ca premise ale îmbunătățirii calității programelor de studii universitare doctorale.  

Prin implementarea activităților sale, proiectul conduce la satisfacerea obiectivelor specifice care vor contribui 

la realizarea obiectivelor DMI 1.5., astfel: se vizează îmbunătățirea participării, creșterea atractivității și 
motivației pentru cariera în cercetare prin sprijinirea financiară a doctoranzilor și cercetătorilor ce au proiecte 

inovatoare pentru creșterea implicării în activitatea. Se are în vedere asigurarea debutului în cariera de 

cercetător prin activități care să implice atât participare individuală, cât și echipe de cercetare mixte 

(doctoranzi, cercetători postdoctorali). Ultimul obiectiv se încadrează în dezvoltarea abilităților manageriale ale 

cercetătorilor în vederea promovării valorificării rezultatelor cercetării în activități economice.  

Grupul țintă alocat Institutului National de Endocrinologie « C.I. Parhon » este constituit din 18 doctoranzi și 6 
cercetători.  

Proiectul se derulează pe o perioadă de 18 luni și beneficiază de o finanțare nerambursabilă totala în cuantum 
de 12.738.247,56 lei. 


