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CERERE DE ÎNSCRIERE 

Domnule Rector, 

 

Subsemnatul……………………………………................................................., candidat 
declarat admis la doctorat în cadrul IOSUD -  ........................................................................pe 
locurile cu frecvenţă în domeniul de doctorat…………………………… în anul ..................   vă 
rog să-mi aprobaţi înscrierea la procesul de selecţie pentru includerea în grupul ţintă – doctoranzi 
în cadrul proiectului Cercetători competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi 
socio-economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE), POSDRU/159/1.5/S/140863, 
finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
(POSDRU) 

Menţionez că am luat notă de prevederile Metodologiei de selecţie a grupului ţintă -
doctoranzi realizat în cadrul proiectului sus menţionat.  

Anexez la prezenta cererere următoarele documente: 

a) CV-ul Europass semnat pe fiecare pagină; 
b) Copie a cărţii de identitate; 
c) Copie a certificatului de căsătorie sau a oricăriu alt act care atestă schimbarea numelui, 

dacă este cazul; 
d) Formular de înregistrare a grupului ţintă semnat; 
e) Declaraţie tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal; 
f) Declaraţie privind evitarea dublei finanţări; 
g) Proiect individual de candidatură (bifaţi documentul corespunzător) 

 Proiectul de cercetare doctorală cu care am candidat la examenul de admitere la 
doctorat  

 Raportul anual de progres aferent anului I de studii universitare de doctorat  
 Raportul anual de progres aferent anului II de studii universitare de doctorat  

h) CD-ul care conţine, în format Word şi PDF următoarele documente:  CV-ul, Formularul 
de înregistrare a grupului ţintă şi Proiectul individual de candidatură.  
 

 

Data,  

                                                                                     Semnătura 
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Recomandarea coordonatorului de doctorat 

 

Sumbsemnatul …………………………., cadru didactic la 
…………………………….........................., gradul universitar/cercetare ………………….., în 
calitate de coordonator de doctorat al d-nei/d-lui……………….  prin prezenta îl recomand 
pentru participarea la procesul de selecţie şi includerea în grupul ţintă – doctoranzi în cadrul 
proiectului Cercetători competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-
economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE), POSDRU/159/1.5/S/140863. 
Recomandarea mea are la bază:  

 

Se vor specifica principalele calităţi pe care le are candidatul, principalele rezultate obţinute până 
în prezent, abilităţi şi competenţe deţinute de către candidat pentru a fi inclus în cadrul grupului 
ţintă docoranzi (acest paragraf va fi eliminat în momentul completării recomandării) 

 

 

Coordonator doctorat,  

 

Nume prenume,  

 

Semnătura 

 

 

Data ………………..  
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DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI 

 

 

Subsemnatul "nume, prenume" posesor al CI/BI/paşaport seria "seria" nr. "nr.", 
eliberat/eliberată de "organismul emitent", în calitate de candidat pentru a fi inclus în cadrul 
grupului ţintă – doctoranzi al proiectului Cercetători competitivi pe plan european în domeniul 
ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE), 
POSDRU/159/1.5/S/140863, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu 
art. 326 din Codul penal, declar pe propria răspundere că: 

 

- nu am beneficiat şi nu beneficiez concomitent de altă bursă doctorală finanţată prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane sau din alte proiecte 
finanţate din fonduri europene sau naţionale; 
 

- pe durata desfăşurării proiectului ,nu voi candida pentru o altă bursă de doctorat finanţată 
din alte fonduri europene sau naţionale; 

 

- am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. 
 

 

 

Data 

__________________ 

Semnătura  
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DECLARAŢIE TIP PRIVIND ACORDUL UTILIZĂRII DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL 

 

  Subsemnatul/a ……………………………., CNP  …………………, posesor al  
C.I. seria ……………, nr. ……………….., eliberat la data de ………….., de către 
……………….., candidat în cadrul proiectului Cercetători competitivi pe plan european în 
domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE), 
POSDRU/159/1.5/S/140863, proiect cofinanţat din Fondul Social European (FSE), Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) coordonat de 
Universitatea de Vest din Timişoara şi implementat în parteneriat cu Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti 
şi Universitatea Craiova, prin prezenta declar că îmi dau consimţământul expres, conform 
dispoziţiilor art. 8(1) lit. a) Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, ca datele mele cu 
caracter personal puse la dispoziţia universităţii, să fie prelucrate de Universitatea de Vest din 
Timişoara, având numărul de operator de date 16364 şi de partenerii contractuali ai instituţiei.  

În acelaşi timp îmi exprim consimţământul ca aceste date să fie utilizate, prelucrate şi 
transferate în ţări din Uniunea Europeană de către Universitatea de Vest din Timişoara în baza 
dispoziţiilor legale cuprinse în Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora. 

Iau act de faptul că, în baza dispoziţiilor art.13,14 si 15 din Legea 677/2001 am dreptul 
de acces, intervenţie şi opoziţie asupra acestor date personale, formulând o cerere scrisă datată şi 
semnată. 

 

Data,            

Semnătura,  
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Calendar de derulare a Selecţiei grupului ţintă – doctoranzi 

 

Nr. Crt Etapă Perioada 

1. Înscrierea candidaţilor 7 – 16 mai 2014 

2. Afişarea listei candidaţilor înscrişi 19 mai 2014 

3. Evaluarea dosarelor depuse de candidaţi 20 – 21 mai 2014 

4.  Afişarea rezultatelor procesului de evaluare a 
dosarelor  

21 mai 2014 

5. Interviul 22 – 23 mai 2014 

6. Afişarea rezultatelor interviului 23 mai 2014 

7. Afişarea rezultatelor parţiale  23 mai 2014 

8. Contestaţii 26 – 27 mai 2014 

9. Afişarea rezultatelor finale 28 mai 2014 

10.  Semnarea actului adiţional la contractual de 
studii doctorale 

29 mai 2014 
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Grilă Evaluare CV 
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GRILĂ EVALUARE PROIECT INDIVIDUAL DE CANDIDATURĂ 

 

 

Criterii de evaluare Punctaj 

(max. 100 puncte) 

1.Claritatea obiectivelor proiectului individual de 
candidatură 

25 

2.Etapizarea cercetării  20 

3. Stadiul actual al cunoaşterii şi potenţialele contribuţii la 
dezvoltarea acestuia 

30 

a. Capacitatea de a surprinde aspecte importante şi de noutate 
ale domeniului de cercetare 

20 

b. Relevanţa şi actualitatea surselor bibliografice de referinţă 
pentru domeniul de cercetare 

10 

4. Contribuţii stiinţifice, profesionale şi extracuriculare 
proprii relevante pentru proiect 

25 

TOTAL 100 
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Criterii interviu 

 

 

1. Prezentarea proiectului de cercetare (punctaj de la 1- 10, pentru fiecare subpunct)  
a. prezentarea/cunoaşterea aprofundată a domeniului de cercetare;  
b. identificarea/prezentarea coerentă a temei de cercetare;  
c. prezentarea/cunoaşterea adecvată a metodologiei ştiinţifice utilizate;  
d. prezentarea unei bibliografii primare/fundamentale pentru tema aleasă. 

2. Motivarea alegerii temei de cercetare şi relevanţa acesteia pentru domeniul de 
cercetare (punctaj de la 1 – 10). 

3. Potenţialul de aprofundare/avansare a cunoaşterii în domeniul ales (punctaj de la 1 - 
25); 

4. Coerenţa susţinerii interviului: claritatea răspunsurilor, coerenţa ideilor, motivarea şi 
argumentarea corectă a răspunsurilor formulate la întrebările puse de comisia de 
evlauare (punctaj de la 1 - 25). 
 
Punctajul final este suma celor patru puncte (1-4) 
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Anexa 9 

Aprobat,  

Rector,  

Prof.Univ.Dr.  …………………………………. 

 

PROPUNERE DE CONSTITUIRE A COMISIEI DE EVALUARE A CANDIDAŢILOR 
LA GRUPUL ŢINTĂ DOCTORANZI ŞI CALENDAR DE SELECŢIE 

privind constitutirea Comisiei pentru selecţia grupului ţintă doctoranzi în cadrul 
proiectului cu titlul Cercetători competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi 
socio-economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE), ID – 140863, finanţat în cadrul 
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cofinanţat din 
Fondul Social European, Axa prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii 
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul major de intervenţie 1.5 
Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării, cererea de propunere de proiecte nr. 
159, Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat. Proiectul este implementat în 
parteneriat, Universitatea de Vest din Timişoara fiind coordonator şi având ca parteneri: 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (P1), Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
(P2), Universitatea din Bucureşti (P3), Universitatea din Craiova (P4). 

 

În conformitate cu Metodologia de selecţie a grupului ţintă –doctoranzi pentru acordarea 
de sprijin financiar în cadrul proiectului Cercetători competitivi pe plan european în domeniul 
ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE), ID – 140863 
managerul de proiect, Prof. Univ.Dr. Otilia HEDEŞAN propun următoarea componenţă a 
Comisiei de selecţie a grupului ţintă –doctoranzi:  

1. ……………….. - presedinte. 
2. ……………………. – secretar 
3. Prof. Univ. Dr. …………… – membru 
4. Prof. Univ. Dr. …………….. – membru 
5. Prof. Univ. Dr. …………….. – membru 
Calendarul de desfăşurare a sesiunii de selecţie a grupului ţintă – doctoranzi pentru 

sprijin financiar în cadrul proiectului Cercetători competitivi pe plan european în domeniul 
ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE), ID – 140863 
este următorul: 
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Nr. Crt Etapă Perioada 

1. Înscrierea candidaţilor 7- 16 mai 2014 

2. Afişarea listei candidaţilor înscrişi 19 mai 2014 

3. Evaluarea dosarelor depuse de candidaţi 20-21 mai 2014 

4.  Afişarea rezultatelor procesului de evaluare a 
dosarelor  

21 mai 2014 

5. Interviul 22 – 23 mai 2014 

6. Afişarea rezultatelor interviului 23 mai 2014 

7. Afişarea rezultatelor parţiale  23 mai 2014 

8. Contestaţii 26 – 27 mai 2014 

9. Afişarea rezultatelor finale 28 mai 2014 

10.  Semnarea actului adiţional la contractual de 
studii doctorale 

29 mai 2014 

 

Coordonator proiect P1, 

Prof.univ.dr. Petronel Zahariuc 
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Aprobat,  

Rector,  

Prof.Univ.Dr.  ……………………………… 

 

PROPUNERE DE CONSTITUIRE A COMISIEI DE REZOLVARE A 
CONTESTAŢIILOR PENTRU SELECŢIA GRUPULUI ŢINTĂ DOCTORANZI  

privind constitutirea Comisiei de contestaţii în vederea selectării  grupului ţintă 
doctoranzi în cadrul proiectului cu titlul Cercetători competitivi pe plan european în domeniul 
ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE), ID – 140863, 
finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
cofinanţat din Fondul Social European, Axa prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în 
sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul major de 
intervenţie 1.5 Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării, cererea de propunere 
de proiecte nr. 159, Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat. Proiectul este 
implementat în parteneriat, Universitatea de Vest din Timişoara fiind coordonator şi având ca 
parteneri: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (P1), Universitatea „Babeş-Bolyai” 
Cluj-Napoca (P2), Universitatea din Bucureşti (P3), Universitatea din Craiova (P4). 

 

În conformitate cu Metodologia de selecţie a grupului ţintă –doctoranzi pentru acordarea 
de sprijin financiar în cadrul proiectului Cercetători competitivi pe plan european în domeniul 
ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE), ID – 140863 
managerul de proiect, Prof. Univ.Dr. Otilia HEDEŞAN, propun următoarea componenţă a 
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor depuse în cadrul procesului de selecţie a grupului ţintă – 
doctoranzi:  

 ……………….. - presedinte. 
 ……………………. – secretar 
 Prof. Univ. Dr. …………… – membru 
 Prof. Univ. Dr. …………….. – membru 
 Prof. Univ. Dr. …………….. – membru 

 

Coordonator proiect, 

Prof.univ.dr. Petronel Zahariuc 
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ANUNŢ 

 

 

Universitatea ……………………… lansează procesul de selecţie a grupului ţintă doctoranzi 
pentru proiectul Cercetători competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi 
socio-economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE), POSDRU/159/1.5/S/140863. 
Procesul de selecţie se derulează în perioada 7 – 28 mai 2014.  

Pentru mai multe detalii privind termenele de înscriere, documentele necesare înscrierii, etapele 
procesului de selecţie vă rugăm să consultaţi Metodologia de selecţie a grupului ţintă docotranzi 
pe care îl puteţi accesa la următoarea adresă web:  

 

Informaţii suplimentare:  

 

Nume prenume secretar comisie de evaluare 

Tel.  

e-mail 
 
 

 


