ANEXA I Formular A3.2

la contractul de finanţare nr. 62/CP/I din 12/09/2007
Formular A3.2: Cronologia activităţilor
Programul
Tipul proiectului
Acronimul Propunerii
Numărul Propunerii

Capacităţi / Modul I
PI
CCPR-UB
1
PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI – Durata de realizare / activităţi
Denumirea proiectulu „Centru de cercetare în protecţie radiologică al Universităţii din Bucureşti”
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Obiectiv I (Etapa I ) – Amenajarea şi modernizarea
laboratorului de dozimetrie şi protecţie radiologică al
Facultăţii de Fizică – UB
Activitate I.1 – Lucrări de amenajare ale laboratorului de
dozimetrie
Activitate I.2 - Licitaţia pentru achiziţionarea de mobilier
aparatură dozimetrică de laborator
Activitate I.3 – Achiziţionarea de mobilier şi aparatură
dozimetrică specifică
Obiectiv II (Etapa II) – Amenajarea centrului de calcul
pentru evaluarea şi managementul riscului
radiologic (EMRR) din cadrul Facultăţii de Fizică
Activitate II.1 – Lucrări de amenajare ale centrului de
calcul
Activitate II.2 - Licitaţia pentru achiziţionarea de mobilier
şi reţele de calculatore
Activitate II.3 – Achiziţionarea de echipamente, mobilier,
calculatoare, echipamente periferice,tabla electronica,
echipamente de comunicare, multimedia,software.
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Obiectiv III (Etapa III) – Punerea în funcţiune a
laboratorului de dozimetrie şi protecţie radiologică al
Facultăţii de Fizică
Activitatea III.1 – Probe, teste, verificări, etalonări ale
aparaturi achziţionate
Activitatea III.2 – Elaborarea manualelor şi procedurilor
de utilizare a aparaturii
Activitatea III.3 – Acreditări metrologice ale aparaturii
dozimetrice.
Obiectiv IV (Etapa IV.) – Punerea în funcţiune a
centrului de calcul pentru EMRR
Activitatea IV.1 – Configurarea reţelei de calculatoare
Activitatea IV.2 – Achizitionarea software necesar
desfăşurării activităţilor de cercetare
Obiectiv V (Etapa V )– Sistemului informatic pentru
laboratorul de dozimetrie şi centrul de calcul;
instalarea sistemului informatic de instruire; crearea
bazelor de date,
ActivitateaV.1 – Achizitionarea sistemului informatic
pentru laboratorul de dozimetrie şi centrul de calcul;
instalarea sistemului informatic de instruire.
ActivitateaV.2 – Diseminarea informatiilor, crearea
paginilor de internet pentru promovarea activitatilor la
laboratorul de dozimetrie şi centrul de calcul.
Obiectiv VI (Etapa VI) – Analiza posibilităţilor de
colaborare şi dezvoltare a infrastructurii de
cercetare creată
Activitatea VI.1 – Activitatea VI.1 – Finalizarea achizitiei
de aparatura dozimetrica cu instructaje.
Obiectiv VII (Etapa VII) – Audit financiar
Activitatea VII.1 - Audit financiar
*) Activităţile corespund cu cele din formularul A3.1, si Formularul „planul de realizare al proiectului pe activitati” prezentat la sfarsitul formularului B.
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