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Anexa 1 
 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
 
 

Domnule Rector, 
 
 

Subsemnatul(a)__________________________________________________________, 
 doctor în ____________________ conform Ordinului nr._________din 
anul____________________vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la procesul de selecţie pentru 
includerea în grupul ţintă – cercetător post-docotral 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  

cercetător post-doctorat 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 altui act care atestă schimbarea numelui, dacă 

este cazul; 
d) Copie a diplomei de doctor 
e) Formular de înregistrare a grupului ţintă semnat; 
f) Declaraţie tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal; 
g) Declaraţie privind evitarea dublei finanţări; 
h) Proiectul de cercetare; 
i) Recomandarea de la conducătorul de doctorat/alt cercetător recunoscut la nivel naţional; 
j) 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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Anexa 2 
 
 
 
 
 
 

PROIECT DE CERCETARE 
pentru obţinerea unei burse postdoctorale în cadrul proiectului 

POSDRU/159/1.5/S/140863 
Cercetători competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. 

Reţea de cercetare multiregională (CCPE). 
 
 

Formular de aplicaţie 
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1. Date personale ale cercetătorului postdoctoral ( vor fi completate pe pagină distinctă în 
vederea asigurării obiectivităţii evaluării): 
 

 

                                                            
1 Dr., Asistent de cercetare, CS sau CS III  

1.1. Nume:  

1.2. Prenume:  

1.3. Anul naşterii:  

1.4. Titlul ştiinţific1:  

1.5. Doctor din anul:  

1.6. Adresa  

1.7. Telefon  

1.8. Fax  

1.9. E-mail  

1.10. Domeniul principal de 
activitate: cercetare/didactic 

 
 

1.11. Titlul proiectului de 
cercetare 
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2. Titlul proiectului de cercetare (în limba română) 
  [Maximum 200 caractere] 

 

 
3. Durata proiectului (luni): 

Se va trece durata prevăzută în Metodologia de selecţie 
 
4. Rezumatul proiectului:      [Maximum 2000 caractere] 
 

 
5. Descrierea proiectului de cercetare [maximum 10 pagini] 
 
5.1. OBIECTIVUL PRINCIPAL URMĂRIT [maximum 100 de cuvinte] 
 
 

 
5.2. STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU 
Prezentarea va crea referenţialul cercetării; va demonstra gradul de informare documentare al 
cercetătorului şi capacitatea acestuia de a evalua corect nivelul de cunoaştere în domeniu; se vor 
evidenţia aspectele încă neclarificate din domeniu, relevante pentru tema proiectului. În mod 
explicit se va menţiona motivaţia proiectului şi gradul de interdisciplinaritate (dacă este cazul) 
etc. (Se vor face referiri concrete la publicaţii din fluxul principal în domeniu, apărute în ultimii 
5 ani). 
 
 

 
5.3. OBIECTIVELE, METODOLOGIA ŞI REZULTATELE CERCETĂRII 
Se vor detalia obiectivele proiectului, modul de îndeplinire a acestora şi rezultatele preconizate. 
Se vor menţiona contribuţiile cuantificabile ale proiectului. Se va insista asupra gradului de 
originalitate şi complexitate a metodelor şi soluţiilor propuse prin raportare la realizările recente 
din domeniu şi asupra impactului contribuţiilor proiectului. 
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5.4. PLANUL DE LUCRU. OBIECTIVE ŞI ACTIVITĂŢI (ştiinţifice şi complementare):* 
Durata 

(luni) Obiective Activităţi 

 
  1 

 

 
 
  2 

 

 
 
  3 

 

 
 
  4 

 

 
 
  5 

 

 
*Numărul obiectivelor şi cel al activităţilor corespunzătoare depinde de specificul 

proiectului. 
 
 
5.5. PLANUL DE DISEMINARE A REZULTATELOR PRECONIZATE (se va avea în 
vedere că la evaluarea pe parcurs şi cea finală a rezultatelor proiectelor finanţate, unul 
dintre indicatorii de calitate determinanţi va fi raportul dintre factorul de impact 
relativ cumulat şi valoarea proiectului. Prin valoarea proiectului se înţelege valoarea 
totală a sprijinului financiar ca bursier POSDRU, conform contractului semnat).  

 

 
 
6. Competenţa ştiinţifică a cercetătorului postdoctoral 
 
6.1. Competenta ştiinţifică a cercetătorului postdoctoral. Activitatea ştiinţifică în 
domeniul/domeniul conex temei propuse. 
 
6.1.1. Domenii de competenţă şi rezultate semnificative, atât teoretice cât şi practice (expertiză 
ştiinţifică în domeniul/domeniul conex temei propuse) 
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6.1.2. Activitate profesională, lucrări ştiinţifice publicate în domeniul/domeniul conex 
temei propuse în ultimii 5 ani: 
 
6.1.2.1. Carte de autor unic în domeniul/domeniul conex temei propuse în ultimii 5 ani 

 

 
6.1.2.2. Carte de co-autor în domeniul/domeniul conex temei propuse în ultimii 5 ani 

 

 
6.1.2.3. Editarea unor volume, traducerea şi dotarea cu aparat critic a unor opere în 
domeniul/domeniul conex temei propuse în ultimii 5 ani 

 

 
6.1.2.4. Capitole în cărţi, volume colective în domeniul/domeniul conex temei propuse în 
ultimii 5 ani 

 

 
 
6.1.3. Activitate de cercetare în domeniul/domeniul conex temei propuse în ultimii 5 ani: 
6.1.3.1. Articole publicate în reviste cotate ISI în domeniul/domeniul conex temei propuse în 
ultimii 5 ani 

 

 
6.1.3.2. Articole publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale/ cotate CNCS 
B în domeniul/domeniul conex temei propuse în ultimii 5 ani 

Denumire articol Baza în care a fost indexat 

  

 
6.1.3.3. Articole publicate în alte reviste de specialitate şi volume ale unor conferinţe 
(Proceedings) în domeniul/domeniul conex temei propuse în ultimii 5 ani 

 

 
6.1.3.4. Eseuri, traduceri, recenzii publicate în reviste cu ISSN în domeniul/domeniul conex 
temei propuse în ultimii 5 ani 
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6.1.3.5. Colaborarea la editarea de volume şi reviste cu caracter ştiinţific în 
domeniul/domeniul conex temei propuse în ultimii 5 ani 

 

 
6.1.3.6. Participare în proiecte în domeniul/domeniul conex temei propuse în ultimii 5 ani 

 

 
6.1.3.6. Participări la conferinţe internaţionale cu comunicări sau postere în 
domeniul/domeniul conex temei propuse în ultimii 5 ani 

 

 
6.1.3.7. Participări la conferinţe naţionale în domeniul/domeniul conex temei propuse în 
ultimii 5 ani 

 

 
6.1.3.8. Participări la workshop-uri şi şcoli de vară naţionale/internaţionale în 
domeniul/domeniul conex temei propuse în ultimii 5 ani 

 

 
6.1.4. Recunoaşterea şi impactul activităţii în domeniul/domeniul conex temei propuse în 
ultimii 5 ani: 
 
6.1.4.1. Citare în domeniul/domeniul conex temei propuse în ultimii 5 ani 

 

  
6.1.4.2. Premii şi distincţii în domeniul/domeniul conex temei propuse în ultimii 5 ani 

 

 
ECHIPAMENTE SI FACILITĂŢI NECESARE PENTRU IMPLEMENTAREA  

PROIECTULUI DE CERCETARE PROPUS 
Se vor preciza rolul şi complementaritatea echipamentelor şi facilităţilor pentru 
experimentare (proprii colectivului primitor sau disponibile prin relaţii de cooperare cu alte 
centre de cercetare din UVT sau din alte instituţii), vizate pentru efectuarea cercetărilor 
preconizate în proiect. 
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Anexa 3 
 
 
Recomandarea coordonatorului de doctorat/cercetător recunoscut la nivel naţional 

 
Sumbsemnatul …………………………., cadru didactic/cercetător la 

…………………………….........................., gradul universitar/cercetare ………………….., prin 
prezenta îl recomand pe ................................................................. pentru participarea la procesul 
de selecţie şi includerea în grupul ţintă – cercetător post-doctorat 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 docotranzi (acest paragraf va fi eliminat în momentul completării recomandării) 
 
 
 
 
Coordonator doctorat,  
 
Nume prenume,  
 
Semnătura 
 
 
Data ………………..  
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Anexa 4 

 
 

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 – cercetători post-doctorat 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: 
 
1. DA/NU (se şterge varianta necorespunzătoare), am cereri de finanţare cu aceeaşi temă de 
cercetare depuse în ultimele 12 luni sau pe cale de a fi depuse la instituţiile UE, băncile europene 
sau statele membre ale UE (inclusiv România) în anul curent; 
 
În situaţia unui răspuns afirmativ, vă rugăm să specificaţi provenienţa finanţării preconizate şi să 
completaţi informaţiile solicitate în tabelul următor: 
 

Fondul, programul sau 
alte surse de finanţare 

Denumirea proiectului 
şi numărul de referinţă Suma EUR/RON 

Stadiul (depus, în curs 
de evaluare, selectat, 

respins) 
        
        
 
2. Proiectul de cercetare individuală cu titlul "titlul proiectului" nu a primit până la această dată 
nicio altă finanţare din fonduri publice naţionale sau comunitare.  
 
3. Nu beneficiez concomitent de altă bursă postdoctorală finanţată prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane sau din alte proiecte finanţate din fonduri europene sau 
naţionale. 
 
4. Am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. 
 
 
Data 
__________________ 

 
Semnătura  
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Anexa 5 

 
 

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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Anexa 6 
 

Calendar de derulare a Selecţiei grupului ţintă cercetători post-doctorat 
 

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 contractului de cercetare 29 mai 2014 
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Anexa 7  
 

Criterii Evaluare CV 
 

INDICATORI PUNCTAJ PUNCTAJ 
ACORDAT 

1. Carte în calitate de unic autor 10 puncte  
(edituri 
internaţionale) 
9 puncte  
(edituri din 
România) 

 

2. Carte în calitate de co-autor (inclusiv 
dicţionare)  

8 puncte  
(edituri 
internaţionale) 
7 puncte  
(edituri din 
România)  

 

3. Editarea unor volume, traducerea şi aparat 
critic (prefaţă, postfaţă, note şi comentarii) a unor 
opere ştiinţifice/literare/artistice 

8 puncte  
(edituri 
internaţionale) 
7 puncte  
(edituri din 
România) 

 

4. Capitole în cărţi, volume colective:  
          Edituri internaţionale 5 puncte   
          Edituri din România, recunoscute CNCS 4 puncte   
   
5. Articole publicate în reviste de specialitate 
cotate ISI  

10 puncte   

6. Articole publicate în reviste BDI/CNCS B 5 puncte 
(publicaţii într-o 
limbă de circulaţie 
internaţională) 
4 puncte 
(publicaţii în 
limba română) 

 

7. Articole publicate în alte reviste de specialitate 
(inclusiv CNCS C, volumele unor conferinţe de tip 
Proceedings etc.) 

4 puncte 
(publicaţii într-o 
limbă de circulaţie 
internaţională) 
3 puncte 
(publicaţii în  
limba română) 
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8. Eseuri, recenzii, traduceri publicate în reviste 
de specialitate, necotate, cu ISSN 

3 puncte  

9. Colaborarea la editarea de volume şi reviste cu 
caracter ştiinţific (co-editor, redactor, referent 
etc.) 

2 puncte  

10. Participare în proiecte de cercetare 10 puncte 
(director de 
proiect) 
7 puncte (proiecte 
obţinute prin 
competiţie 
internaţională) 
5 puncte (proiecte 
obţinute prin 
competiţie 
naţională)  
3 puncte (proiecte 
obţinute prin 
competiţie locală) 

 

11. Participări la conferinţe internaţionale:  
          Comunicare orală 3 puncte   
          Poster 2 puncte   
12. Participări la conferinţe naţionale:  
          Comunicare orală 2 puncte   
          Poster 1 punct   
13. Participări la workshop-uri, şcoli de vară, fără 
prezentare/comunicare: 

  

            Internaţionale 2 puncte   
            Naţionale 1 punct   
14. Premii, distincţii şi medalii (din partea unor 
universităţi, edituri, asociaţii profesionale) 

3 puncte  

 
PUNCTAJ TOTAL  
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Anexa 8 
 

 
GRILĂ EVALUARE PROIECT CERCETARE 

  
1. Capacitatea cercetătorului de a realiza proiectul – 40 puncte 

1.1. Calitatea ştiinţifică 
Relevanţa expertizei cercetătorului pornind 
de la experienţa ştiinţifică din ultimii 5 ani 
pentru obiectivele propuse (evaluare 
corelată cu CV-ul candidatului) 

20 puncte 

1.2. Independenţa ştiinţifică 
Evaluarea potenţialului candidatului de a 
dezvolta o activitate de cercetare autonomă, 
bazată pe gândirea independentă, critică, 
creativă pe baza informaţiilor disponibile în 
această propunere. 

20 puncte 

2. Descrierea proiectului, plan de lucru, rezultate anticipate – 60 puncte 
2.1 Relevanţa temei propuse 
Prezentarea stadiului cunoaşterii şi 
integrarea corespunzătoare a temei propuse 
în domeniu 
Nivelul de inter/multi-disciplinaritate al 
proiectului 

10 puncte 

2.2. Utilitatea temei propuse 
Impactul ştiinţific pe care tema propusă l-ar 
putea avea pe termen mediu sau lung.  

10 puncte 

2.3 Abordarea integrată a temei de 
cercetare 
Evaluarea metodologiei de cercetare 
Definirea cadrului metodologic, corelarea 
obiectivelor specifice, a activităţilor şi 
metodologiei propuse cu scopul declarat al 
proiectului. 

15 puncte 

2.4 Caracterul inovativ al cercetării 
propuse 
Originalitatea proiectului  
Dezvoltarea/aplicarea/formularea unor noi 
teorii, propunerea unor noi metode de 
lucru.  

15 puncte 

2.5 Corelarea obiectivelor cu planul de 
lucru şi rezultatele anticipate 
Adaptarea planului de lucru la obiectivele 
declarate ale acestui proiect; posibilitatea 

10 puncte 
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atingerii obiectivelor proiectului în 
intervalul de 16 luni, ţinând cont de 
infrastructura existentă. Modalităţi de 
diseminare clare şi realiste.  
TOTAL PUNCTAJ CRITERIU max 100 puncte 
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Anexa 9 
 

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 10 
Aprobat,  
Rector,  
Prof.Univ.Dr.  ………………………….. 
 

PROPUNERE DE CONSTITUIRE A COMISIEI DE EVALUARE A CANDIDAŢILOR 
LA GRUPUL ŢINTĂ CERCETĂTORI POST-DOCTORAT ŞI CALENDAR DE 

SELECŢIE 
privind constitutirea Comisiei pentru selecţia grupului ţintă cercetători post-doctorat 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 cercetători post-doctorat 
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 – cercetători post-doctorat:  

1. ……………….. - presedinte. 
2. ……………………. – secretar 
3. Prof. Univ. Dr. …………… – membru 
4. Prof. Univ. Dr. …………….. – membru 
 
Calendarul de desfăşurare a sesiunii de selecţie a grupului ţintă cercetători post-doctorat 

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: 
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 
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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 contractului individual de 
cercetare  

29 mai 2014 

 
Coordonator proiect P1, 
Prof.univ.dr. Petronel Zahariuc 
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Anexa 11 
Aprobat,  
Rector,  
Prof.Univ.Dr.  …………………………… 
 

PROPUNERE DE CONSTITUIRE A COMISIEI DE REZOLVARE A 
CONTESTAŢIILOR PENTRU SELECŢIA GRUPULUI ŢINTĂ CERCETĂTORI POST-

DOCTORAT 
privind constitutirea Comisiei de contestaţii în vederea selectării  grupului ţintă 

cercetători post-doctorat 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 cercetători post-doctorat 
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 cercetători post-doctorat:  

1. ……………….. - presedinte. 
2. ……………………. – secretar 
3. Prof. Univ. Dr. …………… – membru 
4. Prof. Univ. Dr. …………….. – membru 
5. Prof. Univ. Dr. …………….. – membru 

 
Coordonator proiect P1, 
Prof.univ.dr. Petronel Zahariuc 
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ANEXA 12  
 

 
ANUNŢ 

 
 

Universitatea ……………………… lansează procesul de selecţie a grupului ţintă cercetători 
post-doctorat 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 cercetători 
post-doctorat pe care îl puteţi accesa la următoarea adresă web:  
 
Informaţii suplimentare:  
 
Nume prenume secretar comisie de evaluare 
Tel.  
e-mail  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


