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1. CADRUL GENERAL 

Programele coordonatoare de cercetare academică doctorală și post-doctorală (PC-CADpD) 
reprezintă scheme de orientare generală a cercetării doctorale și post-doctorale, din următoarele opt 
perspective: 

 formularea scopului (S) 

 stabilirea țintei finale (T) 

 alocarea resurselor de cercetare (umane, de timp, instituționale, financiare) (R – RU, RT, RI, 
RF) 

 constrângeri legate de resurse (C) 

 integrarea direcțiilor strategice identificate în etapa anterioară (D) 

 identificarea nodurilor de decizie pasibile de generarea de bifurcații în orientarea cercetării 
academice doctorale și post-doctorale (N) 

 stabilirea responsabililor instituționali pentru fiecare dintre programele coordonatoare ale 
cercetării academice doctorale și post-doctorale (P) 

Programele coordonatoare de cercetare academică doctorală și post-doctorală trebuie elaborate 
pornind de la direcțiile strategice ale cercetării academice doctorale și post-doctorale identificate 
anterior. De fapt, direcțiile strategice sunt operaționalizate, din punct de vedere instituțional și 
științific, tocmai prin intermediul programelor coordonatoare, ar acestea, la rândul lor, sunt 
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implementate prin intermediul temelor de cercetare cuprinse în portofoliul de teme de cercetare 
academică doctorală și post-doctorală (care urmează a fi elaborat). Programele coordonatoare se 
elaborează pe aceeași perioadă ca și direcțiile strategice (până în anul 2015, respectiv până în anul 
2050) 

Direcții strategice  (DS)  → Programe coordonatoare (PC) → Portofoliu de teme de cercetare (PT) 

2. METODOLOGIA DE PROIECTARE 

În scopul identificării și proiectării programelor coordonatoare de cercetare academică doctorală și 
post-doctorală va fi aplicată următoarea metodologie: 

a. elaborarea listei de scopuri în cercetarea academică doctorală și post-doctorală 

b. elaborarea listei de ținte finale care să asigure realizarea scopurilor1 

c. construirea matricei de alocare a țintelor finale pe scopuri (respectiv, a scopurilor pe ținte 
finale) 

d. estimarea resurselor de cercetare pentru fiecare țintă finală stabilită 

e. alocarea resurselor de cercetare pe scopuri ale cercetării 

f. identificarea constrângerilor (limitări, blocaje, întârzieri etc.) care se pot manifesta asupra 
procesului de cercetare academică doctorală și post-doctorală 

g. alocarea constrângerilor pe ținte finale și scopuri ale cercetării 

h. construirea matricei de repartizare a direcțiilor strategice de cercetare pe ținte finale ale 
cercetării 

i. identificarea și descrierea programelor coordonatoare ale cercetării academice doctorale și 
post-doctorale 

j. identificarea/„localizare” nodurilor de decizie în orientarea cercetării, pe baza alocărilor de 
resurse și a constrângerilor 

k. propunerea responsabililor instituționali/personali pentru fiecare program de coordonare. 

3. PROIECTAREA PROGRAMELOR COORDONATOARE 

a. Elaborarea listei de scopuri în cercetarea academică doctorală și post-doctorală 

Pentru elaborarea listei de scopuri (pe termen lung și foarte lung – orizontul 2015-2050) vom face 
câteva considerații menite să precizeze în mod suplimentar ce se înțelege prin cercetarea academică 
doctorală și post-doctorală. Acest tip de cercetare are următoarele predicate de suficiență: 

 este o cercetare desfășurată la nivelul fundamental al cunoașterii 2 , respectiv la nivelul 
metodologiei generale a cunoașterii științifice3 

                                                           
1 Un scop poate fi realizat prin atingerea uneia sau a mai multor ținte finale, și invers, o țintă finală poate contribui la 
realizarea mai multor scopuri. 
2 În general, există trei niveluri de cercetare științifică: a) cercetare fundamentală: cercetarea principiilor generale ale unui 
domeniu de cunoaștere (bazele logice și epistemologice ale acestuia); b) cercetare de dezvoltare/inovare: cercetarea unui 
domeniu de cunoaștere prin valorificarea, la nivel teoretico-metodologic, a rezultatelor obținute de cercetarea 
fundamentală; c) cercetare instrumentală/aplicativă: aplicarea rezultatelor cercetării de dezvoltare/inovare la nevoile 
practice de utilizare a științei.  
3 Propunem ca prin cercetare academică să se înțeleagă primele două niveluri de cercetare științifică: a) cercetarea 
fundamentală; b) cercetarea de dezvoltare/inovare. 
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 este o cercetare care reclamă cercetători specializați în cercetare 4  (în speță, doctoranzi, 
respectiv post-doctoranzi) 

 este o cercetare care se desfășoară în cadrul unor programe de cercetare (coordonatoare) pe 
termen lung, fie ale instituției-gazdă, fie ale tutorilor instituționali 

 este o cercetare sistematică, desfășurată pe baza unui proiect de cercetare prestabilit 

 este o cercetare concentrată pe o durată prestabilită, cu obiective prestabilite 

 este o cercetare în care nivelul de abstractizare și de-contextualizare conceptuală a abordării 
științifice este maxim 

 este o cercetare care vizează, cu predilecție, întemeierile de ultimă instanță: ontologice, 
gnoseologice, axiologice, praxiologice, logice etc., ale domeniului cercetat 

 este o cercetare care urmărește, pe cât cu putință, reducționismul ontologic sau/și 
epistemologic5 

Pe baza acestor predicate de suficiență propunem ca lista scopurilor cercetării academice doctorale 
și post-doctorale să cuprindă următoarele șase componente: 

 (S1) critică/reconstrucție a principiilor întemeietoare ale științei, științelor sectoriale, 
metafizicii sau hermeneuticilor 

 (S2) critică/reconstrucție a metodologiilor generale ale științei, științelor sectoriale, 
metafizicii sau hermeneuticilor 

 (S3) evaluare/verificare/testare logică (internă) a teoriilor științifice6, metafizice sau 
hermeneutice 

 (S4) evaluare/verificare/testare empirică (externă) a teoriilor științifice7, metafizice8 
sau hermeneutice 

 (S5) extinderea unor teorii științifice sectoriale prin generalizare sau inter-
disciplinarizare 

 (S6) particularizarea unor teorii științifice generale 

b. Elaborarea listei de ținte finale care să asigure realizarea scopurilor 

Prin țintă finală a cercetării academice doctorale și post-doctorale înțelegem o descriere verbală a 
unui rezultat semnificativ și relevant al acestui tip de cercetare, care garantează realizarea a cel puțin 
unui scop din lista de scopuri a cercetării academice doctorale și post-doctorale. Propunem ca lista 
de ținte finale a acestui tip de cercetare să fie următoarea: 

                                                           
4 Dar nu neapărat specializați disciplinar, ba chiar, în măsura posibilităților, „ne-specializați” sau, mai bine zis, multi-
disciplinarizați. 
5 Prin reducționism ontologic înțelegem minimizarea numărului de lucruri de care se ocupă o disciplină cognitivă (de 
exemplu, numărul de particule elementare în fizica cuantică, sau numărul de constante logice într-o anumit logică), iar 
prin reducționism epistemologic înțelegem minimizarea numărului de principii, axiome, postulate etc. care 
fundamentează cunoașterea într-un domeniul cognitiv (de exemplu, numărul axiomelor în geometria euclidiană, sau 
numărul principiilor intenționale în modelul homo œconomicus). 
6 Este vorba despre analiza limbajului științelor (filozofie analitică pozitivă). Așadar, despre o testare a coerenței interne 
a teoriilor științifice. 
7 Este vorba atât despre testare empirică efectivă cât și despre elaborarea de metodologii de testare empirică (inclusiv 
despre evaluarea testabilității empirice). 
8 Totuși, dacă prin metafizică vom înțelege cercetarea despre tot, atunci testarea empirică (externă) a tot-ului este 
imposibilă. Dacă, pe de altă parte, prin metafizică înțelegem ontologia cea mai generală (studiul ființei), atunci ființări 
particulare vor putea fi testate și empiric. 
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 (T1) modele (teorii, ipoteze) conceptuale / de reconstrucție conceptuală 

 (T2) modele (teorii, ipoteze) logice / de reconstrucție logică 

 (T3) modele (teorii, ipoteze) formale / de reconstrucție formală 

 (T4) modele (teorii, ipoteze) axiomatice / de reconstrucție axiomatică 

 (T5) metodologii (protocoale) cognitive generale   

 (T6) metodologii (protocoale) cognitive speciale 

 (T7) metodologii (protocoale) cognitive euristice 

 (T8) coduri de comunicare 

 (T9) modele (teorii, ipoteze) lingvistice 

 (T10) meta-limbaje generale 

 (T11) meta-limbaje specializate (sectoriale) 

 (T12) proceduri de verificare (coroborare sau infirmare) empirică 

 (T13) proceduri de testare a procedurilor de verificare empirică 

 (T14) hermeneutici ale experimentului / experienței 

 (T15) metodologii (protocoale) de relaxare a restricțiilor conceptuale (axiomelor) 

 (T16) modele (teorii, ipoteze) multi-disciplinare 

 (T17) modele (teorii, ipoteze) inter-disciplinare (de sinteză) 

 (T18) modele (teorii, ipoteze) trans-disciplinare 

 (T19) metodologii (protocoale) de restrângere a restricțiilor conceptuale (axiomelor) 

 (T20) modele (teorii, ipoteze) sub-disciplinare 

c. Construirea matricei de alocare a țintelor finale pe scopuri 

Corelarea dintre scopurile cercetării academice doctorale și post-doctorale, pe de o parte, și țintele 
finale generice ale acestui tip de cercetare, pe de altă parte, poate fi gândită ca în matricea de mai 
jos: 

                  S(j) 
T(i) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 

T1       

T2       

T3       

T4       

T5       

T6       

T7       

T8       

T9       

T10       

T11       

T12       

T13       

T14       

T15       

T16       
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T17       

T18       

T19       

T20       

d. Identificarea resurselor de cercetare generice pentru țintele finale 

Resursele de cercetare academică doctorală și post-doctorală sunt de patru categorii: 

 resurse umane (RU): se referă la numărul de cercetători, structura de specializare a acestora, 
precum și la nivelul de competență (expertiză și experiență) a cercetătorilor antrenați în 
atingerea fiecăreia dintre țintele finale stabilite; 

 resurse de timp (RT): se referă la perioada de timp (ani, luni) necesară pentru atingerea unei 
ținte finale date9; 

 resurse instituționale (RI): se referă la cadrul instituțional-normativ care permite inițierea, 
realizarea și fructificarea rezultatelor științifice obținute prin atingerea țintelor finale stabilite 
pentru cercetarea academică doctorală și post-doctorală, cum ar fi: 

 reglementarea stagiului doctoral și post-doctoral în cercetarea academică 

 reglementarea procesului de cercetare academică doctorală și post-doctorală 

 reglementarea promovării profesionale de carieră în activitatea de cercetare 
academică doctorală și post-doctorală 

 reglementarea stimulării coordonării/tutorizării activității de cercetare academică 
doctorală și post-doctorală 

 reglementarea programelor de finanțare a cercetării academice doctorale și post-
doctorale 

 reglementarea cooperărilor la nivel național și internațional cu privire la cercetarea 
academică doctorală și post-doctorală 

 resurse financiare (RF): se referă la resursele financiare alocate de bugetul de stat (sau prin 
combinații de finanțare public-privată) pentru desfășurarea activității de cercetare academică 
doctorală și post-doctorală: 

 programe de finanțare a cercetării academice doctorale și post-doctorale trans-
disciplinare10 

 programe de finanțare pentru cercetări de vârf inter-disciplinare 

 programe de finanțare pentru cercetări de vârf multi-disciplinare 

 programe de finanțare pe cercetări de vârf mono-disciplinare 

 programe de finanțare pentru cercetări exploratorii de tip critic/deconstructiv 

 programe de finanțare pentru cercetări exploratorii de tip reconstructiv 

 programe de finanțare pentru cercetări de dezvoltare-inovare metodologică 

 programe de finanțare pentru cercetări de dezvoltare-inovare instrumentală 

                                                           
9 Desigur, combinația dintre numărul de cercetători și durata necesare pentru atingerea unei ținte poate fi cuantificată 
sub forma integrată (uzuală) a numărului de ani-cercetător, sau luni-cercetător (mai general, ani-om sau luni-om). 
10  Aici este vorba, pur și simplu, de proiecte de cercetare academică doctorală și post-doctorală care își propun 
transcenderea frontierelor actuale ale științelor, prin propunerea de noi științe. 
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e. Alocarea resurselor de cercetare pe ținte finale ale cercetării 

În acest stadiu al elaboratului, vom face propuneri doar pentru alocarea resurselor umane, de timp și 
financiare pentru atingerea țintelor finale ale cercetării academice doctorale și post-doctorale, 
întrucât alocarea resurselor instituționale reclamă cunoașterea deja a listei programelor 
coordonatoare, dar realizarea acestei liste este chiar scopul prezentului elaborat. 

 
Resurse umane (nr. cercetători) Resurse de timp 

(ani) 
Resurse financiare 

(mil. lei) leaderi  coordonatori  seniori juniori Total 

T1 25 75 150 225 475 35 4.500 
T2 15 45 90 135 285 35 2.800 
T3 10 30 60 90 190 35 2.000 
T4 6 18 36 54 114 35 1.100 
T5 20 60 120 180 380 30 3.100 
T6 20 60 120 180 380 30 3.100 

T7 25 75 150 225 475 30 4.000 
T8 12 36 72 108 228 25 1.600 
T9 12 36 72 108 228 25 1.600 

T10 12 36 72 108 228 25 1.600 
T11 20 60 120 180 380 25 2.600 
T12 30 90 180 270 570 20 3.100 
T13 20 60 120 180 380 20 2.100 
T14 25 75 150 225 475 20 2.600 
T15 25 75 150 225 475 20 2.600 
T16 15 45 90 135 285 15 1.300 
T17 15 45 90 135 285 15 1.300 
T18 10 30 60 90 190 15 1.000 
T19 25 75 150 225 475 15 2.000 
T20 35 105 210 315 665 15 3.000 

TOTAL 377 1131 2262 3393 7163 - 47.000 

Așadar, cu implicarea unui număr mediu anual de 48511 de cercetători, pe cele 20 de ținte finale, pe 
o perioadă maximă de 35 de ani, și cu alocarea a circa 10 miliarde de euro (o medie de circa 300 de 
milioane de euro anual) înscrierea cercetării academice doctorale și post-doctorale din România pe 
coordonate de vârf în Europa și în lume (conform viziunii elaborate în cadrul direcțiilor strategice ale 
cercetării academice doctorale și post-doctorale din România) este fezabilă12. 

f. Identificarea constrângerilor 

Constrângerile care pot afecta atingerea țintelor finale pentru cercetarea academică doctorală și 
post-doctorală sunt de mai multe tipuri: 

(1) constrângeri privind resursa umană (C-RU): 

- (C-RU1) insuficiența competențelor ridicate relative la țintele finale stabilite, la 
începutul perioadei 

- (C-RU2) caracterul ne-stimulativ al salariilor plătite cercetătorilor implicați în 
cercetarea academică 

- (C-RU3) relaxare exagerată a certificării calității de conducător de doctorat, 
respectiv de tutore pentru programe post-doctorale 

                                                           
11 În ipoteza în care un cercetător dat este implicat în atingerea unei singure ținte finale. 
12 Decizia politică este o decizie deziderativă, ea nu este și nici nu trebuie fundamentată științific. Or, decizia privind 
cercetarea academică este o decizie eminamente politică. 
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- (C-RU4) relaxare exagerată a admisibilității cercetătorilor doctoranzi, respectiv 
posst-doctoranzi în programele de cercetare academică 

- (C-RU5) absența cvasi-generalizată a programelor de training intern în institutele și 
centrele academice de cercetare 

(2) constrângeri privind resursa timp (C-RT): 

- (C-RT1) stagnarea relativă a cercetării academice românești originale din perioada 
post-1989 reclamă intensificări ale procesului de cercetare, pentru a recupera 
timpul pierdut; intensificarea în domeniul cercetării academice poate avea, însă, 
efecte adverse 

- (C-RT2) cele două termene semnificative (20 de ani, respectiv 35 de ani) pentru 
realizarea viziunii propuse în cadrul direcțiilor strategice privind cercetarea 
academică doctorală și post-doctorală, sunt relativ scurte în raport cu ambițiile 
expuse 

(3) Constrângeri privind resursa instituțională (C-RI): 

- (C-RI1) inexistența unui sistem larg și fiabil de schimburi inter-academice, atât în 
cadrul Uniunii Europene, cât și cu restul lumii 

- (C-RI2) inexistența unui cadru normativ stimulativ pe cercetarea academică 
(fundamentală, respectiv de dezvoltare-inovare) 

- (C-RI3) un cadru normativ educațional (îndeosebi la nivelurile 1 și 2 ale 
învățământului universitar13) insuficient de structurat pentru a „produce” gândire 
critică, curaj intelectual, originalitate, background inter-disciplinar 

- (C-RI4) capacitatea redusă (cel puțin în perioada post-1989) a cercetării academice 
(dar, mai ales, fundamentale) românești de a mai produce școli autothtone în 
diverse domenii de cunoaștere 

- (C-RI5) cultură organizațională în institutele și centrele de cercetare academică 
incapabilă să genereze activități de mentorat ale cercetătorilor seniori sau ale 
liderilor de opinie științifică, orientate spre noile generații de cercetători 

- (C-RI6) standardizare rigidă, care nu permite un grad ridicat de originalitate a 
abordărilor științifice, indusă de obligația de a publica în reviste cotate ISI14 

(4) Constrângeri privind resursa financiară (C-RF): 

- (C-RF1) înțelegerea eronată, minimalizantă, la nivelul decidenților politici, a rolului, 
funcțiilor și relevanței cercetării academice (de „birou”), reflectată în alocarea 
insuficientă a resurselor financiare publice pentru acest tip de cercetare 

- (C-RF2) credința, adânc înrădăcinată în mintea decidenților în materia alocării de 
resurse financiare publice pentru cercetarea academică, conform căreia orice 
cheltuială publică trebuie să fie eficientă (să aibă un randament monetar previzibil 

                                                           
13 Nivelurile învățământului universitar sunt: a) licență; b) masterat; c) doctorat. 
14 Această constrângere este valabilă îndeosebi în cazul științelor sociale și umane. De altfel, se poate arăta cu ușurință 
că relevanța revistelor ISI pentru aceste două domenii de cercetare, preponderent calitativă, este redusă, condiționarea 
în speță fiind de natură mimetică (prin analogie cu științele naturii), total neproductivă în acest caz. 
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și supraunitar)15; trebuie reținut că multiplicatorul indus de cercetarea academică 
asupra creșterii economice este supraunitar, dar este indirect 16  și apare 
întotdeauna pe termen lung 

- (C-RF3) insuficienta conectare a cercetării academice doctorale și post-doctorale la 
sursele externe de finanțare (fonduri structurale și de coeziune, programul Horizon 
2020 al Comisiei Europene, programele bilaterale cu state membre ale UE sau ale 
EEA etc.)  

g. Construirea matricei de repartizare a direcțiilor strategice de cercetare pe ținte finale 
ale cercetării 

                                                           
15 De fapt, cheltuirea banului public trebuie să fie eficace, nu eficientă (eficacitate: capacitatea de atingere a obiectivului; 
economicitate: capacitatea de a reduce costurile; eficiență: optim între eficacitate și economicitate (fie maximizarea 
eficacității la o economicitate dată, fie maximizarea economicității la o eficacitate dată). 
16 Se poate spune că, pe termen lung, investiția în cercetarea academică este cea mai eficientă investiție. 
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 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 

DS-111                     

DS-112                     

DS-131                     

DS-132                     

DS-141                     

DS-142                     

DS-231                     

DS-232                     

DS-241                     

DS-242                     

DS-251                     

DS-252                     

DS-311                     

DS-312                     

DS-321                     

DS-322                     

DS-411                     

DS-412                     

DS-541                     

DS-542                     

DS-611                     

DS-612                     

DS-651                     

DS-652                     
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h. Identificarea și descrierea programelor coordonatoare 

Identificarea programelor coordonatoare în cercetarea academică doctorală și post-doctorală trebuie 
să se bazeze tocmai pe cele două seturi de criterii: a) direcțiile strategice; b) țintele finale. În acest 
sens, vom încerca ca, pe baza tabelului imediat anterior, să formulăm conținutul programelor 
coordonatoare care ar putea servi ca vehicule instituționale de ghidare a cercetării academice 
doctorale și post-doctorale pentru perioada 2015-2050 (cu termenul intermediar 2035). În general, 
vom urmări să valorifică „aglomerările” formate din incidențaa reciprocă dintre direcțiile strategice și 
țintele finale, în așa fel încât aceste „aglomerări” să asigure un anumit grad de omogenitate, deci de 
personalitate, a programului coordonataor în cauză.  

În principiu, considerăm că următoarele opt programe coordonatoare ar putea susține, pe plan 
instituțional, științific și metodologic, evoluța cercetării academice doctorale și post-doctorale 
conform viziunii formulate la secțiunea direcțiilor unde s-au identificat și analizat drecțiile strategice 
ale acestui tip de cercetare în România.  

O descriere succintă a programelor coordonatoare propuse este următoarea: 

PC1: Teorii și modele logice și epistemologice 

Acest program coordonator va ghida cercetarea academică doctorală și post-doctorală care aspiră să 
elaboreze/evalueze/critice/reconstruiască teorii cognitive, fie dintr-o perspectivă logică, fie dintr-un 
epistemologică. Accentul principal al acestui program coordonator va fi pus pe elaborarea 
conceptuală abstractă. 

PC2: Metodologii generale de cunoaștere 

Acest program coordonator va ghida cercetarea academică doctorală și post-doctorală care aspiră să 
elaboreze/evalueze/critice/reconstruiască metodologii de cunoaștere și cercetare în sensul cel mai 
general al acestora (adică în sensul cel mai puțin local, particular), atât la nivel disciplinar cât și la nivel 
inter-disciplinar. 

PC3: Limbaje și meta-limbaje descriptive 

Acest program coordonator va ghida cercetarea academică doctorală și post-doctorală care aspiră să 
elaboreze/evalueze/critice/reconstruiască limbaje descriptive de ordinul 1 (limbaje-obiect), respectiv 
meta-limbaje (de ordine superioare), atât pentru abordări teoretice, cât și pentru abordări empirice, 
atât la nivel disciplinar cât și la nivel inter-disciplinar.  

PC4: Structuri invariantive 

Acest program coordonator va ghida cercetarea academică doctorală și post-doctorală care aspiră să 
elaboreze/evalueze/critice/reconstruiască modele cognitive bazate pe invarianți, prin împachetarea 
fenomenologică până la nivelul de agregare/sinteză la care se identifică invarianțe procesuale. 
Accentul principal va fi pus pe aspectele de invarianță specifice verificării/testării. 

PC5: Formalisme axiomatice 

Acest program coordonator va ghida cercetarea academică doctorală și post-doctorală care aspiră să 
elaboreze/evalueze/critice/reconstruiască sisteme cognitive (teorii, modele, proceduri, protocoale 
etc.) bazate pe reducționismul epistemologic (axiomatizare). Accentul principal va fi pus pe aspectele 
de conceptualizare. 
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PC6: Structuri evoluționiste 

Acest program coordonator va ghida cercetarea academică doctorală și post-doctorală care aspiră să 
elaboreze/evalueze/critice/reconstruiască sisteme cognitive disciplinare sau inter-disciplinare care 
au principii imanente de evoluție (non-invarianțe predictibile), accentul principal fiind pus pe 
aspectele de conceptualizare, modelare logică (generală sau locală/specifică) și metodologică. 

PC7: Coduri și protocoale de testare a adevărului 

Acest program coordonator va ghida cercetarea academică doctorală și post-doctorală care aspiră să 
elaboreze/evalueze/critice/reconstruiască sisteme de interpretare (hermeneutici) cu privire la 
testarea adevărului propozițiilor (verbale sau formale). Accentul va fi pus atât pe criteriul-
corespondență al adevărului (falsificarea Popper), cât și pe criteriul coerenței logice (criteriul 
verificabilității al pozitivismului).  

PC8: Inter-disciplinaritate și trans-disciplinaritate 

Acest program coordonator va ghida cercetarea academică doctorală și post-doctorală care aspiră să 
elaboreze/evalueze/critice/reconstruiască sisteme cognitive disciplinare (înăuntrul frontierelor 
acceptate ale cunoașterii), inter-disciplinare (situate pe frontierele curente ale cunoașterii) sau trans-
disciplinare (dincolo de frontierele cunoașterii curente).  
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 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 

DS-111                     

DS-112                     

DS-131                    

DS-132                    

DS-141                     

DS-142                    

DS-231                     

DS-232                    

DS-241                     

DS-242                     

DS-251                    

DS-252                     

DS-311                    

DS-312                     

DS-321                    

DS-322                     

DS-411                    

DS-412                     

DS-541                    

DS-542                    

DS-611                    

DS-612                     

DS-651                     

DS-652                     

 


