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Traducere in limba romana 
 
Buletin informativ                                                                                             Data publicării: 22 Noiembrie 2011 

Proiect: – Ghidul European al locurilor de muncă Bulgaria-Romania 

Codul MIS ETC: 626  Program: Romania-Bulgaria Programul de Cooperare Transfrontalieră 2007-2013 

Emis de catre: ARIES-Oltenia, Asociaţia Română pentru Industrie Electronică şi Software, Filiala Oltenia  

Adresa: 12, Strada Stefan cel Mare, 200130, Craiova, Romania, Tel/fax:+40 251 418882, 

E-mail: office@ipacv.ro; Website: www.aries-oltenia.ro 

 

Jobs at EU level: The European Medicines Agency (EMA) 
 Agent Temporar (M/F), Auditor Intern, Sectorul Auditului Intern, Unitatea Directoriala, Gradul: AD 6  

Termenul limita pentru aplicatii: 9 Martie 2012, Locatia: Londra, Marea Britanie  
Mai multe informatii http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm  

 Agent Temporar (M/F), Şef de sector pentru finanţe şi buget, Unitatea de Administrare, Gradul: AD 9  
Termenul limita pentru aplicatii: 9 Martie 2012, * Locatia: Londra, Marea Britanie  
Mai multe information: http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm  

 Agent Temporar, Administrator / Manager de proiect, Departamentul de management de programe şi proiecte, 
ICT AD 6 Termenul limita pentru aplicatii: 9 Martie 2012, Locatia: Londra, Marea Britanie  
Mai multe informatii http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm  

 Agent Temporar, Şef de secţie pentru Training & Dezvoltare Profesionala, Departamentul de Resurse Umane, 
AD 6 Termenul limita pentru aplicatii: 9 Martie 2012, * Locatia: Londra, Marea Britanie  

 Mai multe informatii http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm  
 
Job-uri UE, ECDC, Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor 
Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor, http://www.ecdc.europa.eu  
Agent Temporar (M/F), Şef Microbiolog, Gradul: AD 10, Termen limita: 24 Octombrie 2011, Locatia: Stockholm, Suedia 
Mai multe informatii: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
Agent Temporar (M/F), Expert GIS Dezvoltare & Analiza Spatiala, Gradul: AD 5, Termen limita: 18 Oct 2011, 
Stockholm, Mai multe informatii: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
Agent Temporar (M/F), Şef de Secţie în Departamentul de Răspuns privind Unitatea de Asistenţă şi Supraveghere a 
Răspunsului, Gradul: AD 8, Termen limita: 31 Octombrie 2011, Locatia: Stockholm, Suedia 
Mai multe informatii: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
Agent Temporar (M/F), Expert Superior în Medicină Bazata pe Dovezi (EBM) pentru Sanatate Publica, Gradul: AD 8, 
Termen limita: 17 Octombrie 2011, Locatia: Stockholm, Suedia  
Mai multe informatii: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
Agent de Contractare (M/F), Ofiţer de Logistica in cadrul Programului EPIET, Gradul: FG III, Termen limita: 17 
Octombrie 2011, Stockholm, Mai multe informatii: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
Agent de Contractare (M/F), Editor, Gradul: FG IV, Termen limita: 24 Octombrie 2011, Locatia: Stockholm, Suedia 
Mai multe informatii: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
Agent de Contractare(M/F), Designer/Proiectant Grafic, Gradul: FG IV, Termen limita: 3 Noiembrie 2011, Stockholm, 
Suedia Mai multe informatii: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
Agent Temporar (M/F), Şef de Secţie in cadrul Departamentului de Resurse Umane,  Gradul: AD 8, Termen limita: 7 
Noiembrie 2011, Stockholm,  Mai multe informatii: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
Agent Temporar(M/F), Coordonator de Proiecte, Gradul: AD 5, Termen limita: 7 Nov 2011, Locatia: Stockholm, Suedia 
Mai multe informatii: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
Agent Temporar(M/F), Expert in produse alimentare şi boli pe bază de apă, Gradul: AD 5, Termen limita: 7 Nov 2011, 
Stockholm, Mai multe informatii: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 
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Job-uri: (EMA) Agenţia Europeană pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu 
Agent temporar(M/F), Administrator în Sectorul Informaţii Medicale, Unitatea pentru Protecţia Sănătăţii Pacientului 
Termen limita: 15 Septembrie 2011, Locatia: Londra, UK 
Mai multe: http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm  
Agent temporar(M/F), Administrator ştiinţific, Unitatea pentru Dezvoltarea şi Evaluarea Medicamentelor Umane, 
Calitatea Medicamentelor, Produse Chimice, Termen limita: 15 Septembrie 2011, Locatia: Londra, UK 
Mai multe: http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm  
TOP: http://europa.eu/epso/apply/today/temporary_en.htm  
(EMCDDA) Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie http://www.emcdda.europa.eu  
Agent temporar(M/F), Ordonatorul de gestionare a bugetului, Termen limita: 1 Septembrie 2011,  
Locatia: Lisabona, Portugalia Mai multe: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs 
 
Job-uri UE SESAR. Întreprinderea comună SESAR 
Întreprinderea comună SESAR, http://www.sesarju.eu  
Expert naţional detaşat (M/F), Expert ConOps & Validare, Termen limita: 31/10/2011, Locatia: Bruxelles, Belgia 
Mai multe informatii : http://www.sesarju.eu/about/jobs  
Expert naţional detaşat (M/F), Manager de Program WP-C. Termen limita: 31/10/2011, Locatia: Bruxelles, Belgia 
Mai multe informatii: http://www.sesarju.eu/about/jobs  
Expert detaşat din cadrul Membrului SJU (M/F), Sef Validare & Verificare, Termen limita: 31/10/2011, Locatia: 
Bruxelles, Belgia Mai multe informatii: http://www.sesarju.eu/about/jobs  
Expert detaşat din cadrul Membrului SJU (M/F), Sef ConOps, Termen limita: 31/10/2011, Locatia: Bruxelles, Belgia 
Mai multe informatii: http://www.sesarju.eu/about/jobs  
Agent Temporar (M/F), Şef al Departamentului de Comunicare, Gradul: AD 10, Termen limita: 15 Octombrie 2011, 
Bruxelles, Belgia Mai multe informatii: http://www.sesarju.eu/about/jobs  
Agent Temporar (M/F), Ofiţer de Legătură, Gradul: AD 10, termen limita: 15/10/2011, Locatia: Washington DC, 
SUA Mai multe informatii: http://www.sesarju.eu/about/jobs  
 
JOB: Cercetator in cadrul Laboratoarelor HP, China, Beijing 
Laboratoarele HP China, http://www.hpl.hp.com/china/ cauta să ocupe un post de cercetare deschis la toate 
nivelurile (experti si asistenti), în analiza datelor / informatiilor. Căutam cercetători excepţional de talentaţi din 
China, America de Nord, Europa să lucreze pe probleme interesante. Noi realizam proiecte de cercetare 
fundamentală şi aplicată, care avanseaza tehnologia moderna, în timp ce producem un impact semnificativ in 
afaceri. Domeniile de cercetare includ (dar nu sunt limitate la): 
* Informatii de extracţie * Informatii de recuperare * Prelucrarea bazelor de date * Prelucrarea limbajului natural * 
Gestionarea datelor la scară largă * Calcul de înaltă performanţă.  
Candidaţii trebuie să deţină o Diploma de doctorat sau masterat în informatică, cunostinte solide, publicatii 
importante într-un domeniu de cercetare legat de domeniile menţionate anterior. Cautam candidati care sa aiba 
competenţe solide in activitatea de cercetare, construirea unui sistem, un puternic interes în expunerea inovaţiilor 
proprii de cercetare în lumea reală prin intermediul produselor, serviciilor celei mai mari companii IT din lume. 
Candidaţii interesaţi sunt încurajaţi să trimita un CV ca ataşament PDF la shimin.chen@hp.com si 
hplchina@hp.com, incluzand "HPLC Hiring" in rubrica Subiect.  
 
Job-uri: (ECDC) Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor http://www.ecdc.europa.eu  
Agent temporar (M / F), Vigilenţa experţilor superiori, Trasabilitatea ţesuturilor, Celule de origine umană 
Data scadenta pentru depunerea candidaturii: 26 august 2011, Locatia: Stockholm, Suedia  
Mai multe: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
Agent temporar (M / F), Coordonator de dezvoltare TIC, Termen limită: 5 septembrie 2011,  
Locaţia: Stockholm, Suedia Mai multe: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
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Agent temporar (M/F), Personalul administrativ din birourile interioare si Administrator de testare,  
Termen limită: 5 septembrie 2011, Locaţia: Stockholm, Suedia 
Mai multe: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
Agent temporar (M/F), Asistent Administrativ, Termen limită: 5 septembrie 2011,  
Locaţia: Stockholm, Suedia Mai multe: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
Agent Contractual (M/F), Arhitect pentru Solutii, Termen limită: 5 septembrie 2011,  
Locaţia: Stockholm, Suedia Mai multe: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 
 
Date privind politica de protecţie şi de conformitate pentru Sectorul Public, 28-29 Noiembrie 2011, 
Maastricht  
Acest curs va oferi o explicaţie a conceptelor-cheie, principiilor de confidenţialitate, apoi va adresa cele mai recente 
evoluţii, provocări din domeniul protecţiei/utilizarii datelor cu caracter personal. Cum ar trebui să fie protejate datele 
cu caracter personal într-o lume globalizată, cu mobilitate sporită, din urma tehnologiilor comunicării, informaticii 
moderne? Care date sunt accesate, schimbate de către autorităţile publice / companiile private? Cât de bune sunt 
normele actuale privind protecţia datelor cu caracter personal? Care sunt asteptarile persoanelor, companiilor şi 
ale societăţii per ansamblu? Numeroase exemple practice care provin din sectorul public / privat, combinate cu un 
grad ridicat de interactivitate, vor oferi participanţilor tot ce trebuie sa stie despre schimbările în materie de protecţie 
a datelor, precum şi o perspectivă asupra modului în care să se ocupe de multitudinea de probleme care apar la 
locul de muncă, zi de zi, cum ar fi organizarea fişierelor, notificările corporative, modele.  
Mai multe… Program | Inregistrare Online | Pachet complet de informatii   
 
Cercetare Postdoctorala privind Sistemele Expert şi Baze de Date  
Durata 36 luni, Locul: Ispra, Italia, cererile complete urmează să fie primite pana la 22 noiembrie 2011. Cautăm un 
candidat care va lucra intr-o echipa de specialisti IT, analisti de date, va contribui în cadrul unui proiect FP7 care se 
ocupă cu gestionarea ameninţărilor de securitate la containerele maritime în lanţuri logistice, oferind culegere de 
date inteligente, validarea şi fuziunea serviciilor de cunoaştere a situaţiei. 
Tema de cercetare a acestei lucrări este legată de proiectarea, implementarea, evaluarea unor sisteme avansate 
de supraveghere / notificare. Unul dintre obiectivele cercetării este ca cercetatorul să vină cu metode, instrumente, 
tehnici care ar putea fi folosite în luarea deciziilor pentru direcţionarea modelelor neregulate asociate cu 
transporturile cu risc ridicat. Tehnicile, metodologiile folosite în fuziunea datelor, tehnici avansate de deducţie ar 
putea fi combinate pentru a stabili baza pentru dezvoltarea unui sistem suport de decizie (DSS). 
Mai multe… http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/jobs.php?idx=80; http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/fileadmin/repository/jobs/G.4-
54_GH30_CONTRAFFIC_.pdf 
 
Programul de Management şi Dezvoltare a IMM-urilor, 29 Februarie -14 Martie, 2012, Institutul de 
Management Galilee  
"Nu există nici un substitut pentru cunoaşterea exactă. Cunoaşte-te pe tine insuti, cunoaste-ti afacerea, cunoaste-ti 
oamenii", Lee Lacocca, fostul preşedinte şi CEO al Chrysler Corporation. 
Institutul International de Management Galilee are plăcerea să anunţe deschiderea înregistrarilor pentru 
Programul de Management şi Dezvoltare a IMM-urilor, programată să aibă loc între 29 februarie - 14 Martie, 2012. 
Bazat pe misiunea în curs de desfăşurare a Institutului Galilee de a sustine dezvoltarea prin consolidarea 
capacităţilor, Consiliul Institutului va acorda Burse de Şcolarizare (valoarea de 9870 NIS fiecare) pentru candidaţii 
calificaţi.  Candidaţii trebuie să fie fluenti în limba engleză, fie deţina o diplomă universitară sau sa aiba o 
experienţă vastă de lucru în domeniile respective.  Reducerea Participantilor care se Inscriu Primii este 
disponibila pentru cei care se înregistreaza până la 29 decembrie 2011.  
Seminarii suplimentare pentru atenţia dumneavoastră: 
Managementul Proiectelor                                                                            Decembrie 2011  
Managementul Resurselor Umane                                                           Decembrie 2011 
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Administratia Publica si Managementul Serviciilor Civile                           Ianuarie 2012 
Turismul Durabil: Management, Dezvoltare & Marketing                          Februarie 2012  
Mai multe… va rugam sa o contactati pe d-na Goni Agmon, la adresa gagmon@galilcol.ac.il sau vizitati site-ul web 
http://www.galilcol.ac.il. 
 
Asistent de cercetare, Unitatea pentru Sănătate şi Ştiinţele Vieţii, NUI Galway, termen limita 03.02.2012  
Unitatea pentru Sănătate şi Ştiinţele Vieţii (HCLS) de la Institutul de Cercetare Digital Enterprise (DERI: 
http://www.deri.ie/) din cadrul Universitatii Nationale din Irlanda, Galway invită cererile pentru postul de asistent de 
cercetare (RA): Web Semantic în Domeniul Sanatatii. DERI este un institut de cercetare lider în domeniul 
tehnologiilor semantice, care oferă un mediu stimulativ, dinamic şi de cercetare multiculturala, legături excelente cu 
grupuri de cercetare la nivel mondial, de colaborare indeaproape cu parteneri industriali, infrastructură şi resurse 
actualizate. Grupul DERI HCLS (http://hcls.deri.ie/) are un accent pe cercetarea aplicată în utilizarea semanticii, în 
rezolvarea unor probleme cheie de asistenţă medicală şi care se ocupă cu: 
(1) Interoperabilitatea Înregistrărilor Electronice Din Domeniul Sănătăţii (EHRs). 
(2) Interoperabilitatea a politicilor medicale distribuite. 
(3) Infrastructura care se va scala pacienţii care vor beneficia de „tele-sanatate” în viitor. 
(4) Infrastructura securizata care reprezintă dreptul de proprietate asupra datelor pacientului / viaţa privată / 
demnitatea pacientului, care permite pacienţilor sa joace un rol în gestionarea bolii sale cronice. 
Mai multe… www.deri.ie , www.nuigalway.ie, si http://www.galway-ieland.ie/ 
 
Postdoctorat in Comunicaţii Wireless, Departamentul de Inginerie Electronica, termen limita 15.12.2011  
Proiectul internaţional de cercetare "Modelare, optimizare şi control cu aplicatii la sistemele de reţea folosind 
comunicaţii wireless", deschide un job post-doctoral în domeniul comunicaţiilor wireless, in cadrul Departamentului 
de Inginerie Electronica de la Universitatea Tecnica Federico Santa Maria din Valparaiso, Chile. 
Mai multe… rodolfo.feick@usm.cl ; http://anillo_act53.elo.utfsm.cl/abs/?l=en  
 
Seminarul European Managementul Bugetar şi Controlul Financiar - Obligaţii pentru proiectele finanţate 
de UE, 23-24 Februarie 2012, Berlin, Germania 
Seminarul UE a fost conceput pentru managerii de proiect pentru punerea în aplicare a proiectelor finanţate de 
UE, oferindu-le oportunitatea de a:  
● Invata cum să respecte regulile de eligibilitate şi reglementările privind achiziţiile publice. 
● Acumula cunoştinţe aprofundate privind proiectele generatoare de venituri în conformitate cu art. 55. 
● Fi pregătiţi pentru verificari la faţa locului şi controale pentru primul şi al doilea nivel. 
● Invata cum să pregătească rapoartele anuale şi finale. 
● Se familiariza cu punctul de vedere şi consilierea Autorităţilor de Management. 
● Discuta probleme care decurg din proiectul dvs.cu Experţi Europeni. 
Mai multe... Pentru aplicarea directă on-line vă rugăm să faceti click aici!  Faceti click aici pentru a găsi informaţii 
detaliate cu privire la acest seminar! 
 
Instruire in Managementul Incubator al Afacerilor Globale infoDev, Istanbul, Turcia, 23-24 Februarie 2012  
Programul infoDev al Bancii Mondiale a dezvoltat un program de instruire tip incubator în afaceri aprofundate, 
pornind de la lecţii, bunele practici şi modele de afaceri diferite din 400 de incubatoare, reprezentând mai mult de 
100 de tari din intreaga lume. Fapte şi cifre-cheie ale acestui curs de formare:  

 2 zile de instruire aprofundata pentru profesionistii in incubare, precum şi pentru specialistii in planificarea 
şi gestionarea programului de incubare  

 Pregătirea oferită de un grup de experţi / formatori in incubare de pe toate continentele 

 Desen practic de prima mână in incubare din experienţa, exemplele, lecţiile învăţate de la reţeaua infoDev 

mailto:gagmon@galilcol.ac.il
http://www.galilcol.ac.il/
http://www.deri.ie/
http://hcls.deri.ie/
http://www.deri.ie/
http://www.nuigalway.ie/
http://www.galway-ieland.ie/
mailto:rodolfo.feick%40usm.cl
http://anillo_act53.elo.utfsm.cl/abs/?l=en
http://www.europaeische-akademie.net/fileadmin/user_upload/mailing/link.php?click=806-2-3133-81B75606FA4056AEE66DFF47ECB64C42B3EE831D0000&tx_eurover_pi3%5bmeeting%5d=279
http://www.europaeische-akademie.net/fileadmin/user_upload/mailing/link.php?click=806-2-3135-81B75606FA4056AEE66DFF47ECB64C42B3EE831D0000&et=DXEpM9&url=http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/Budgetary_Management_and_Financial_Control_DM.pdf&lnkname=S-409_DM


                                                             

 

 

 

 

 

www.cbcromaniabulgaria.eu 
Investim în viitorul tău! 

 
Programul de Cooperare Transfontalieră România - Bulgaria 2007-2013 este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională. 

 Metoda de Formare Interactiva centrata pe participant (PCT) pentru schimbul maximizat de experienţă şi 
practică 

 Participanţii primesc un certificat de formare infoDev 

 Bazat pe sprijinul financiar infoDev, taxa cursului de formare este de numai 550 USD 

 Numărul de participanţi este limitat pentru a asigura instruire intensiva - se recomanda inregistarea 
timpurie! 

 Limba de instruire va fi limba engleză 
Înregistrarea este deschisă până la 20 decembrie. După înregistrare vă vor fi furnizate detalii logistice 
suplimentare. Vă rugăm să trimiteţi înregistrarea dumneavoastră numai la următoarea adresă: 
todor.yalamov@online.bg Mai multe… www.infodev.org , www.idisc.net 
 
Managementul Proiectelor pentru proiectele finanţate de UE, Cum sa dezvoltam, planificam, gestionam cu 
succes un proiect finanţat de UE, 26–27 ianuarie 2012, Berlin 
Optimizaţi-vă instrumentele de lucru pentru gestionarea proiectelor şi a programelor operaţionale în cadrul 
Fondurilor UE: 
● Managementul ciclului de proiect 
● Gestionarea bugetului 
● Implementarea proiectului - monitorizare, raportare, evaluare şi audit 
● Solicitarea şi punerea în aplicare a Abordării Cadrului Logic 
● Definirea indicatorilor pentru proiectul dvs. 
Mai multe... Va rugam faceti click aici ; Pentru aplicarea directă on-line vă rugăm să faceti click aici! 
 
Programul de Instruire in Serviciile Grundtvig, 9-13 iulie 2012, Dublin, Irlanda 
Entrepreneurial Perspectives Limited va rula un program de instruire de 5 zile, aprobat în conformitate cu 
Grundtvig UE în Programul de Instruire in Serviciile Grundtvig, pentru cei implicaţi şi interesaţi de spiritul 
antreprenorial şi educaţia adulţilor. Interese: 

• Cadrele didactice implicate în antreprenoriat / afaceri / management 
• Instructori şi consultanţi care lucrează cu adulţi în antreprenoriat / afaceri start-up 
• Oamenii din organizaţiile care oferă formare în domeniul antreprenoriatului şi înfiinţării afacerilor 
• Consilieri in cariera 
• Consilieri şi consultanţilor in afaceri  
• Managerii din instituţiile unde spiritul antreprenorial este important 

In cadul programului Grundtvig participanţii eligibili vor avea cursul achitat integral şi vor primi compensaţii de 
călătorie şi de şedere pentru a acoperi costurile lor. Termenul limită de primire a cererilor completate de către 
organismul naţional aprobat din fiecare ţară este 16 ianuarie 2012. Informaţii complete despre program pot fi 
vizualizate pe Comenius - baza de date Grundtvig. 
Mai multe... http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=30999 ; 
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/  
 
Atestat Profesional în Planificarea Energiei, 23-27 Aprilie 2012, Londra, Marea Britanie  
Atestatul este acreditat de catre Institutul de Management al Experţilor Autorizati, organul de conducere care 
acordă calificări de management / conducere recunoscute la nivel internaţional. Proiectat de catre Centrul 
Internaţional pentru Studii Parlamentare, acest program oferă o analiză aprofundata a planificării cheie, a 
organizarii pe probleme de securitate necesare pentru producerea, punerea în aplicare a strategiilor eficiente în 
sectorul energetic. 
Acest program provoacă participanţii să ia în considerare legăturile dintre planificarea energiei, domenii cum ar fi 
securitatea naţională, schimbările climatice, strategiile de dezvoltare. Participanţii vor obţine o introspecţie în 

mailto:todor.yalamov@online.bg
http://www.infodev.org/
http://www.idisc.net/
http://www.europaeische-akademie.net/fileadmin/user_upload/mailing/link.php?click=819-2-3186-81B75606FA4056AEE66DFF47ECB64C42B3EE831D0000&et=DXEpM9&url=http://www.euroacad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/Project_Management_for_EU_Funded_Projects_DM.pdf&lnkname=S-402_DM
http://www.europaeische-akademie.net/fileadmin/user_upload/mailing/link.php?click=819-2-3185-81B75606FA4056AEE66DFF47ECB64C42B3EE831D0000&tx_eurover_pi3%5Bmeeting%5D=269
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asigurarea, planificarea sistemelor energetice, vor acumula cunoştinţele necesare pentru a planifica, organiza, 
dezvolta sectoarele energetice spre o bază largă, securizata. 
Mai multe... vizitati site-ul nostru web ; inregistrare online 
 
Doctorat/Postdoctorat/Colectiv in cadrul Scolii de Medicina Mount Sinai, Institutul de Biologie Genomică şi 
Multiscalară, New York  
Institutul de Biologie Genomică si Multiscalară (multiscale.mssm.edu) de la Scoala de Medicina Mount Sinai din 
New York solicită cereri din partea cercetătorilor entuziasti şi capabili de posturi la nivel de doctorat, postdoctorat, 
si colectiv. Institutul este nucleul de cercetare genomica de la Mount Sinai, colaborând cu  alte 13 institute orientate 
spre boli şi bazate pe tehnologie, şi îşi propune să traducă ştiinţa bazata pe genomica în cunoştinţe medicale 
bazate pe acţiune. Membrii Institutului au expertiza într-o gamă largă de domenii, cum ar fi masina de învăţare, 
biostatistica, genetica, genomica, tehnologie de secventiere, ştiinţa datelor, şi calcul de înaltă performanţă (HPC). 
Dorim să recrutam studenţi capabili, absolventi motivati, asociaţi post-doctorali, membri ai personalului de 
cercetare. Solicitanţii la Doctorat/Postdoctorat ar trebui să consulte cerinţele Scolii de Absolvire Mount Sinai pentru 
aplicare, admitere. Alţii trebuie să trimită materialele de aplicare la multiscale.biology@mssm.edu.  
Mai multe… www.mssm.edu ; http://www.mssm.edu/education/graduate-school ; multiscale.biology@mssm.edu 
 
Scoala de Vara ESWC 2012 in domeniul Internetului Semantic, Creta  
Scoala de Vara ESWC 2012 va oferi o oportunitate pentru masteranzi şi doctoranzi în domeniul Internetului 
semantic pentru a afla teme cheie de actualitate de la cercetători lideri în domeniu. Peste 40 de ani de experienţă 
în educaţie, învăţare şi predare de la Open University, de asemenea, cercetare ampla, experienţă de predare a 
universităţilor implicate (Institutul de Tehnologie Karlsruhe, Universitatea Vrije din Amsterdam, Universitatea din 
Innsbruck), şcoli de vară anterioare ruleaza în cadrul OntoWeb, KnowledgeWeb şi reţelelor de excelenţă S-Cube, 
evenimente care includ şcoli de vară care ruleaza în cadrul STI International şi SemSphere. 
Mai multe… http://www.sti2.org/events/eswc-summer-school-2012 
 
Anuntarea Premiului Tezei de Doctorat EURO - EDDA 2012  
EDDA (Premiul Tezei de Doctorat EURO) este un instrument EURO. Acesta constă într-un premiu care este 
acordat la fiecare Conferinţa Euro-K. Scopul premiului este de a deosebi o teză de doctorat remarcabilă în 
Cercetări Operaţionale din ţările care au o societate OR care este membru al EURO. Acesta va fi acordat pentru a 
şasea oară la sesiunea de închidere a conferinţei EURO-2012 (Vilnius, 8-11 iulie 2012). 
Juriul EDDA 2012 va lua în considerare numai tezele de doctorat în Cercetări Operaţionale expuse între 15 
ianuarie 2010 şi 15 ianuarie 2012 (termenul limită). Teza ar fi trebuit sa fie expusa într-o universitate aflată într-o 
ţară membră a EURO. Deoarece multe teze de doctorat din OR sunt expuse în fiecare an, juriul ar dori să 
reamintească supraveghetorilor că numai tezele remarcabile au o şansă rezonabilă de a câştiga premiul. 
Mai multe… http://www.euro-online.org/display.php?pageid=240& ; jacques.teghem@umons.ac.be ;  
 
Calendarul cursurilor de formare în managementul proiectului şi dezvoltării regionale a IMM-urilor   
Finantare in FP7, 15 Martie 2012, Bruxelles, Belgia, http://www.singleimage.co.uk/workshop-schedule-workshop-12  
Al Saselea Simpozion UE – Fonduri UE ERDF-ESF-CF-EAFRD–EFF, 28-30 Martie 2012, Berlin, Click aici 
inregistrare aici! 
Finantare in FP7, 5 Aprilie 2012, Cambridge, Marea Britanie, www.singleimage.co.uk  
Acordurile Consorţiului pentru FP7, 6 Aprilie 2012, Cambridge, Marea Britanie, www.singleimage.co.uk 
Cursuri de formare în dezvoltarea IMM-urilor, Institutul de Management Galilee, Nazaret, Israel www.galilcol.ac.il   
Mai multe… Evenimente Cordis Europa  ; Evenimente selectate 2010  
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