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CEEX 2006


PENTRU A NU PIERDE INFORMATIILE, VA RUGAM SA NU DEPROTEJATI  FORMULARUL.
           Folositi tasta Tab, tastele sageti  Up si Down sau mouse-ul pentru pozitionarea pe campurile din fisa.
         Nu folositi caracterele diacritice: Â, â, Î, î, A, a, Ş, ş, T, t etc.
         NOTA:   Nu folositi caracterul ghilimele:  ” , “ 



          			CERERE DE FINANTARE PENTRU
   				PROIECTE DE FORMARE SI PERFECTIONARE 
					IN MANAGEMENTUL CERCETARII  
 
  Numar de inregistrare
 (Nu se completeaza de catre aplicant)
   

A. FURNIZORII DE SERVICII (Trainer sau grup de traineri)

A1. Date furnizor (coordonator de curs) 
 A1.1. Denumire Institutie:      
                               
[Introduceti denumirea legala si completa  a institutiei]  
A1.2. Nume:          
           
A1.3. Prenume:      
           
A1.4. An nastere:
          
A1.5. Titlu didactic si/sau stiintific:
                                           (Selectati)                
A1.6. Doctor / Doctorand - din anul:
          



A2. Echipa de training a cursului
                                                   
                                                   
[Va rugam sa completati ANEXA A1]


A3. Performanta fiecarui membru din echipa de training (inclusiv coordonatorul de curs):   
A3.1. Experienta demonstrata in sustinerea de cursuri

 [Va rugam sa completati ANEXA A2]
A3.2. Portofoliu de proiecte







A4. Calitatea curriculei si rolul trainerilor:   
[ Va rugam sa completati ANEXA A3]




A5. Complementaritatea:   
Se delimiteaza complementaritatea fiecarui membru din echipa de training in sustinerea cursului
[ Va rugam sa completati ANEXA A4]







A6. Disponibilitatea furnizorilor de a particulariza cursurile la solicitarea beneficiarului
                                                   
                                                   
[Va rugam sa completati ANEXA A5]







PRIN ACEASTA SE CERTIFICA LEGALITATEA SI CORECTITUDINEA 
DATELOR CUPRINSE IN PREZENTA OFERTA DE SERVICII 

	DATA:      					FURNIZOR/TRAINER,
										Nume, prenume:     
										Semnatura:
										Stampila















														ANEXA A1

A2. Echipa de training a cursului
        (se completeaza pentru fiecare membru din echipa)

A2.1. Denumire Institutie:

A2.2. Nume:

A2.3. Prenume:

A2.4. An nastere:

A2.5. Titlu didactic si/sau 
         stiintific:

A2.6. Doctor / Doctorand din 
      -  anul:

Nota: Pentru pct. : A2.5. Titlu didactic si/sau stiintific – introduceti una din variantele de la pct. A1.5.


A2.1. Denumire Institutie:

A2.2. Nume:

A2.3. Prenume:

A2.4. An nastere:

A2.5. Titlu didactic si/sau 
         stiintific:

A2.6. Doctor / Doctorand din 
      -  anul:




A2.1. Denumire Institutie:

A2.2. Nume:

A2.3. Prenume:

A2.4. An nastere:

A2.5. Titlu didactic si/sau 
         stiintific:

A2.6. Doctor / Doctorand din 
      -  anul:
















ANEXA A2

A3. Performanta fiecarui membru din echipa de training (inclusiv coordonatorul)

				A3.1. Experienta demonstrata in sustinerea de cursuri (pentru fiecare trainer
						  in  parte)
   
                                                   
        			A3.1.1. Managementul si administrarea cercetarii




	 		
		A3.1.2. Managementul proiectelor de cercetare


	
		A3.1.3. Managementul financiar al proiectelor de cercetare


	
	
 
A3.2. Portofoliu de proiecte de cercetare castigate prin competitii nationale
   si internationale (pentru fiecare trainer in parte)











































ANEXA A3



A4. Calitatea curriculei si rolul trainerilor 

		A4.1. Tema si structura pe module


		A4.2. Metode si instrumente pedagogice


			
		A4.3. Forma de verificare


		A4.4. Fond de timp cu alocare pe module


	
	A4.5. Pret/ curs/ grup minim
















































														ANEXA A4


A5. Complementaritatea trainerilor (furnizorului de sevicii)

              
		( Se va prezenta complementaritatea fiecarui membru in sustinerea cursului )
































































             											ANEXA A5

A6. Disponibilitatea furnizorului de a particulariza cursurile la solicitarea 
       beneficiarului
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	Oferta de servicii este semnata de catre persoanele autorizate ; 

	  Au fost completate toate Anexele solicitate;


























