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Burse doctorale si postdoctoralre in cadrul proiectului „Cercetători competitivi pe plan 

european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare 

multiregională (CCPE)” 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi lansează procesul de selecţie a grupului 

ţintă doctoranzi si 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 – 29 mai 2014. Pentru mai multe detalii privind termenele de înscriere, documentele 

necesare înscrierii şi etapele procesului de selecţie vă rugăm să consultaţi Metodologia de 

selecţie a grupului ţintă doctoranzi şi Metodolgia de selecţie a grupului ţintă cercetători post-

doctorat, pe care le puteţi accesa la următoarele adrese web: 

 www.uaic.ro 

 http://fssp.uaic.ro/ 

            http://history.uaic.ro/ 

 http://media.lit.uaic.ro/ 

  

Informaţii suplimentare: 

Calendarul de desfăşurare a sesiunii de selecţie a grupului ţintă 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 

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 

http://www.uaic.ro/
http://fssp.uaic.ro/
http://history.uaic.ro/http:/media.lit.uaic.ro/
http://history.uaic.ro/http:/media.lit.uaic.ro/


 

  
  

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI  Fondul Social European 
POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU 

 

 
 

Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și 
socio-economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE) 

Contract nr.: POSDRU/159/1.5/S/140863 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 

 

9. Afişarea rezultatelor finale 28 mai 2014 

10.  Semnarea contractului individual de 

cercetare  

29 mai 2014 

Nume prenume secretar grup ţintă: Mihaela Leontie 

e-mail:mleontie@uaic.ro  

Coordonator proiect, 

Prof.univ.dr. Petronel Zahariuc 


