
A. Activități realizate în cadrul proiectului. 
 
Se vor menționa și descrie activitățile previzionate și cele realizate în cadrul proiectului, 
având în vedere Planul de realizare al proiectului cuprins în contractul de finanțare; 
 

Nr. 
ctr. 

Cod 
activitate1 

Denumire activitate Status de 
realizare

2 

Observații 

1. I.1 Activitatea I.1. Lansarea proiectului Realizat  

2. I.2 Activitatea I.2 Declanșarea procedurilor de 
angajare cercetători/asistenți de cercetare. 
Elaborarea anunțurilor și desfășurarea examenelor 
de concurs 

Realizat  

3. I.3 Activitatea I.3. Elaborare pagină web – se va 
elabora un site care va cuprinde informațiile 
privitoare la proiect, concursuri, achiziții, 
infrastructură nou creată, diseminarea 
rezultatelor cercetări 

Realizat  

4. I.4 Activitatea I.4. Achiziționarea de materiale 
consumabile 

Realizat  

5. I.5 Activitatea I.5. Efectuarea de mobilități Realizat  

6. I.6 Activitiate I.6. Activitate de management proiect Realizat  

7. I.7 Activitatea I.7. Activitate de audit Realizat  

8. II.1 Activitatea II.1 Elaborarea caietelor de sarcini 
pentru echipamentele ce vor fi achiziționate prin 
proiect. Demararea procedurilor de achiziție în 
conformitate cu legislația în vigoare. Punerea în 
funcțiune a echipamentelor 

Realizat  

9. II.2 Activitatea II.2 Masă rotundă  - Brevetul 
european. În cadrul acestei mese rotunde vor fi 
prezentate normele de redactare ale unui brevet 
European 

Realizat  

10. II.3 Activitatea II.3. Efectuarea de mobilități Realizat  

11. II.4 Activitatea II.4 Susținerea financiară a asistenților 
de cercetare și a cercetătorilor 

Realizat  

12. II.5 Activitatea II.5 Activitate management proiect Realizat  

13. II.6 Activitatea II.6.Activitate de audit Realizat  

14. III.1 Activitatea III.1 Achiziționarea de echipamente și 
materiale consumabile 

Realizat  

15. III.2 Activitatea III.2. Organizarea Salonului 
Internațional de Inventică și Educație Creativă 
pentru Tineret, la Universitatea din Suceava, ed. 
2019 

Realizat  

16. III.3 Activitatea III.3 Protejarea drepturilor de 
proprietate industrială – Sprijinerea cadrelor 
didactice / cercetătorilor / doctoranzilor în 
vederea depunerii de propuneri de brevete la EPO 
și  acceptarea spre publicare de articole Q1/Q2 

Realizat  

                                                        
1 Se va menționa codul activității, în conformitate cu Planul de realizare al proiectului. În cazul în care 
nu există un astfel de cod se vor numerota activitățile cu ocazia acestui tabel. 
2 Se va menționa: realizat, realizat parțial, nerealizat. În cazul în care se menționează realizat parțial 
sau nerealizat, se va completa obligatoriu și coloana de observații. 



17. III.4 Activitatea III.4. Suținerea financiară a 
asistenților de cercetare și a cercetătorilor 

Realizat  

18. III.5 Activitatea. III.5. Declanșarea procedurilor de 
angajare cercetători/asistenți de cercetare. 
Elaborarea anunțurilor și desfășurarea examenelor 
de concurs 

Realizat  

19. III.6 Activitatea III.6. Efectuarea mobilitatilor Realizat  

20. III.7 Activitatea III.7 Activitate de management proiect Realizat  

21. III.8 Activitatea III.8. Audit Realizat  

22. IV.1 Activitatea IV.1 Protejarea drepturilor de 
proprietate industrială – Sprijinerea cadrelor 
didactice / cercetătorilor / doctoranzilor în 
vederea depunerii de propuneri de brevete la EPO 
și  acceptarea spre publicare de articole Q1/Q2 

Realizat  

23. IV.2 Activitatea IV.2 Elaborarea caietelor de sarcini 
pentru echipamentele ce vor fi achiziționate prin 
proiect. Demararea procedurilor de achiziție în 
conformitate cu legislația în vigoare. Punerea în 
funcțiune a echipamentelor. Achiziționarea de 
materiale consumabile și obiecte de inventar 

Realizat  

25. IV.3 Activitatea IV.3. Efecturea mobilităților Realizat  

26. IV.4 Activitatea IV.4. Sustinerea financiara a 
asistentilor de cercetare si a cercetatorilor 

Realizat  

27. IV.5 Activitatea IV.5. Activitate management de 
proiect 

Realizat  

28. IV.6 Activitatea IV.6. Audit Realizat  

29. V.1 Activitatea V.1.  Organizarea Salonului 

Internațional de Inventică și Educație Creativă 

pentru Tineret, la Universitatea din Suceava, ed. 

2020 /Organizarea unui atelier internațional de 

inventică și educație creativă pentru tineret 

Realizat  

30. V.2 Activitatea V.2 Protejarea drepturilor de 

proprietate industrială – Sprijinerea cadrelor 

didactice / cercetătorilor / doctoranzilor în 

vederea depunerii de propuneri de brevete la EPO 

și acceptarea spre publicare de articole Q1/Q2 

Realizat  

31. V.3 Activitatea V.3.Demararea procedurilor de 

achiziție în conformitate cu legislația în vigoare. 

Achiziționarea de materiale consumabile și 

obiecte de inventor 

Realizat  

 32. V.4 Activitate V.4. Susținere rapoarte de cercetare. 

Asistenții de cercetare/ cercetătorii vor susține 

un raport de cercetare referitor la activitatea 

desfășurată în cadrul proiectului 

Realizat  

33. V.5 Activitate V.5. Sustinerea financiara a asistentilor 

de cercetare si a cercetatorilor 

Realizat  

34. V.6 Activitate V.6.Activitate management de proiect  Realizat  

35. V.7 Activitate V.7 Audit Realizat  

 


