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CAPITOLUL I 

Descriere generală și cadru metodologic 

Articol 1. În cadrul proiectului Educaţie antreprenorială şi consiliere profesională pentru doctoranzi şi 

cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaştere din domeniul ştiinţelor socio-

umaniste către piaţa muncii (ATRiUM) POCU/380/6/13/123343, se organizează concurs de admitere pentru 

obținerea bursei de certător postdoctoral antreprenor pentru postoctoranzii care au teme de cercetare relevante în 

următoarele domenii prioritare și de specializare inteligentă: Bioeconomia (prin următoarele domenii: 

Sociologie, Istorie, Studii Culturale), Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate (prin 

următoarele domenii: Drept, Științe ale Comunicării, Științe politice, relații internaționale și Studii Europene) 

Energie, Mediu și Schimbări climatice (prin următoarele domenii: Drept) eco-nano-tehnologii și materiale 

avansate (prin domeniul de studii universitare: Arte Vizuale) Sănătate (prin următoarele domenii de studii: 

Psihologie, Științe ale Educației, Teatru și Artele Spectacolului) și Patrimoniu și Identitate Culturală (prin 

următoarele domenii de studii: Arte, Muzică, Teatru, Filologie). 

Articol 2. În cadrul proiectului, programul postdoctoral se desfășoară cu frecvenţă, cu finanțare din resursele 

proiectului.  

Articol 3. În cadrul proiectului și prin intermediului Biroului de studii doctorale din universitățile implicate în 

proiect, se vor publica informaţii referitoare la desfăşurarea admiterii și rezultatele concursului de admitere la 

programul postdoctoral. Rezultatele concursului de admitere la programele postdoctorale se vor menține pe 

pagina web a proiectului și pe paginile școlilor doctorale ale universităților partenere pe durata unui an de la 

data afișării rezultatelor finale. 

Articol 4. Admiterea la programul postdoctoral în cadrul proiectului se desfăşoară potrivit Calendarului pentru 

anul universitar 2019/2020.  

Articol 5. (1) Pentru înscrierea la selecția pentru programul postdoctoral, candidații trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții cumulative: 

✓ Au domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (V, NV, NE, SE, 

SE-Muntenia, SV și Centru); 

✓ Sunt înmatriculați ca postdoctoranzi în cadrul școliilor doctorale din universitățile implicate în proiect; 

✓ Pe parcursul perioadei de participare la activitățile proiectului trebuie trebuie să facă dovada participării 

la un program de învățare antreprenorială cu componentă practică si la un program de consiliere 

profesională;  



  

✓ titlul de doctor să fi fost obținut cu cel mult 5 ani înainte de data concursului de 

admitere (se ia în considerare data la care a apărut Ordinul Ministrului Educației Naționale prin care este 

confirmat titlu de doctor și în care este stipulat și numele candidatului).  

Cercetătorii postdoctorali au fost selectați anterior, pe baza metodologiilor proprii ale IOSUD-urilor 

implicate în proiect, astfel încât la data demarării proiectului, ei să fie deja înmatriculați ca postdoctoranzi. 

 

 (2) Candidații care au efectuat studii de doctorat în străinătate vor prezenta un atestat de echivalare a acestora, 

eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul MEN.  

 

Articol 6. (1) Dosarul de admitere la programul postdoctoral cuprinde următoarele: 

• Cerere de înscriere (formular tip, Anexa 2); 

• Fişa de înscriere (formular tip, Anexa 3);  

• Certificatul de naștere (copie xerox);  

• Certificatul de căsătorie (copie xerox) sau actul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);  

• Cartea de identitate (copie xerox sau copie în format electronic transmisă la adresa oficială a BSD); 

• Diploma de bacalaureat (copie xerox);  

• Diploma de licență, foaia matricolă sau suplimentul la diplomă (copie xerox);  

• Diploma de master sau echivalentă a acesteia, foaie matricolă sau suplimentul la diplomă (copie xerox); 

• Diplomă de doctor – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul; 

• Curriculum vitae, datat și semnat pe fiecare pagină;  

• fotografie ¾; 

• Scrisoarea de intenție, în format tipărit (model, Anexa 4); 

• Declarație pe propria răspundere că aplicantul nu a participat anterior la programe de îmbunătățire a  

competentelor antreprenoriale sau că nu a fost grup țintă in proiecte POSDRU care au vizat 

participareala programe antreprenoriale (formular tip, Anexa 5); 

• adeverință eliberată de BSD care atestă înmatricularea în calitate de cercetător postdoctoral pentru unul 

dintre domeniile prioritare ale domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de  competitivitate 2014-

2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific şi 

comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020 ; 

• Portofoliu care să includă fotocopii ale lucrărilor științifice publicate, ale programelor conferințelor la 

care a participat candidatul, ale diplomelor de premiere și de participare la conferințele și olimpiadele 

studențești, toate aceste fotocopii scanate fiind incluse și pe CD; 

• Declarație-tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal (Anexa 6); 

• Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

(Anexa 7). 

 

Toate documentele solicitate în copie xerox sau în format electronic trebuie prezentate la depunerea 

dosarului de înscriere în original pentru certificarea conformității cu originalul la Biroul de Studii Doctorale. 

 

Articol 7. Candidaţii care au beneficiat anterior, total sau parţial, de finanţare pentru programe postdoctorale au 

obligaţia să declare acest lucru la înscriere. Un candidat admis poate beneficia de o singură finanţare din fonduri 

POCU și nu trebuie să fi beneficiat anterior de un program de formare antreprenorială. 

 



  

 

Articol 8. Pentru toate activităţile legate de admitere, prezenţa fizică a candidatului este obligatorie. Persoanele 

cu dizabilități pot depune documentele de înscriere pe adresa de email oficială a Biroului de Studii Doctorale 

din universitățile partenere, însoțite de o certificare care atestă imposibilitatea deplasării. În situaţii 

excepţionale, doar înscrierea și retragerea se pot face pe baza unei procuri notariale în care se specifică tema. 

 

Articol 9. După finalizarea concursului de admitere, candidații declarați admiși vor semna un contract cu 

specificațiile potrivit proiectului. Persoana admisă are calitatea de cercetător postdoctorand antreprenor pe 

perioada desfășurării proiectului. 

 

Articol 10. (1) Candidaţii admişi care nu confirmă ocuparea locurilor în cursul perioadei menționate în 

Calendar, pierd dreptul de luare în evidență în cadrul proiectului. 

Contractul încheiat prevede: 

• drepturile şi obligaţiile ce revin cercetătorului postdoctorand; 

• desfășurarea cercetării și finalizarea proiectului conform graficului de cercetare asumat; 

• participarea la activitățile organizate în cadrul proiectului; 

• rezultatele de performanță specificate în proiect.  

 

CAPITOLUL II 

Desfăşurarea concursului de admitere 

Articol 11. Concursul de admitere se desfășoară în două etape: 

- Etapa I : evaluarea dosarului în vederea stabilirii eligibilității / neeligibilității candidatului; 

- Etapa a-II-a: prezentarea scrisorii de intenție în fața unei comisii constituite din experți în cadrul 

proiectului.  

 

Conținutul scrisorii de intenție este prezentat în Anexa 4 a prezentei Metodologii. 

 

Articol 12. (1) Pentru locurile scoase la concurs se constituie  o comisie de selecție în fața căreia se prezintă 

scrisoarea de intenție. Din aceasta comisie fac parte experți din cadrul proiectului. 

 

(2) Comisia de contestații va fi formată din trei membri, experți în cadrul proiectului. Contestațiile se pot referi 

doar la chestiuni de procedură.  

 

Articol 13. (1) Concursul de admitere în vederea obținerii calității de cercetător postdoctoral antreprenor constă 

într-un examen de admitere desfășurat oral în care candidatul prezintă o scrisoare de intenție (Anexa 4). Se 

recomandă ca această scrisoare de intenție  să cuprindă: titlul proiectului de cercetare ştiinţifică; rezumatul 

proiectului (în limba română şi în limba engleză, de maximum 250 cuvinte); 5 cuvinte cheie (în limba română şi 



  

în limba engleză); obiectivele şi activităţile avute în vedere; planul de diseminare a 

rezultatelor cercetării postdoctorale; elemente ale activității de cercetare  

 

științifică anterioară ale candidatului (ȋn special ȋn cadrul studiilor doctorale).  În scrisoarea de intenție se 

punctează: coerența proiectului, originalitatea ideilor, transferul de cunoaștere științifică specific domeniului de 

doctorat către societate, caracterul antreprenorial.  

 

Articol 14. (1) Comisia de admitere stabileşte punctajul obținut de fiecare candidat și întocmește clasamentul în 

funcție de acesta, după evaluarea dosarului de concurs care va conține documentele solicitate prin metodologia 

organizării și a desfășurării concursului de admitere, în conformitate cu prevederile Grilei de evaluare (Anexa 

8). 

 

(2) Ponderea fiecărui criteriu de evaluare în punctajul total este următoarea: 50% pentru C.I. Evaluarea 

proiectului de cercetare; 50% pentru C.II. Evaluarea activităţii de pregătire profesională şi a activităţii ştiinţifice 

anterioare ale candidatului. 

 

(3) În urma examenului de admitere, fiecare membru prezent al comisiei examenului de admitere va acorda 

candidatului, conform grilei de evaluare din Anexa 8, câte un punctaj pentru fiecare indicator și criteriu, Media 

generală de admitere a candidatului care se consemnează în procesul-verbal al examenului de admitere se 

calculează ca medie aritmetică simplă a punctajelor totale acordate de către fiecare membru al comisiei de 

concurs. 

 

Articol 15. Ocuparea locurilor finanțate din cadrul proiectului se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor 

de admitere obţinute de către fiecare candidat. La punctaje egale, departajarea se va realiza în funcție de 

performanțele științifice anterioare ale candidatului (evaluate prin referire la CV-ul candidatului). 

 

Articol 16. (1) Contestaţiile la concursul de obținere a calității de cercetător postdoctoral antreprenorse depun la 

Biroul de Studii Doctorale în 48 de ore din momentul afișării rezultatelor și se pot referi exclusiv la vicii de 

procedură. Biroul transmite aceste contestaţii către comisiile de contestaţii constituite. Acestea examinează 

contestaţiile şi emit o decizie. 

 

(2) Decizia comisiei de contestații este definitivă. 

 

Articol 17.  În vederea luării în evidență în cadrul UVT, candidaţii admişi semnează contractul prevăzut în 

cadrul proiectului. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

CAPITOLUL III 

 

Dispoziţii finale 

 

 

 

Articol 18. Un candidat declarat admis la un program postdoctoral poate beneficia de finanţare din fonduri 

POCU o singură dată.  

 

Articol 19. Un cercetător postdoctorand poate urma, în acelaşi timp, un singur program de pregătire finanţat din 

fonduri POCU. 

 

Articol 20.  Următoarele anexe constituie parte integrantă a prezentei metodologii: 

• Anexa 1: Calendarul desfășurării procesului de înscriere și selecție a candidaților; 

• Anexa 2: Cerere de înscriere ; 

• Anexa 3: Fișa de înscriere; 

• Anexa 4 : Scrisoare de intenție (model); 

• Anexa 5: Declarație privind evitarea dublei finanțări; 

• Anexa 6: Declarație-tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal; 

• Anexa 7: Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 

2014-2020; 

• Anexa 8: Grila de evaluare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

   

Anexa 1 

 

 

 

Calendarul desfășurării procesului de înscriere și selecție a candidaților: 

 

 

➢ 7-18 octombrie 2019: depunerea dosarelor. Dosarele se depun la sediul Biroului de Studii 

Doctorale a Universității de Vest din Timișoara, strada Paris, nr. 1, zilnic, de luni până vineri, în 

intervalul orar 09:00-14:00; 

 

➢ 21-22 octombrie 2019: evaluarea dosarelor depuse; 

 

➢ 22 octombrie 2019, ora 16:00: afișarea listei candidaților înscriși, eligibili după evaluarea 

dosarului; 

 

➢ 23-29 octombrie 2019: susținerea interviurilor de selecție a doctoranzilor (datele exacte și 

intervalele orare vor fi comunicate ulterior, la finalul perioadei de înscriere); 

 

➢ 30 octombrie 2019, ora 16:00: afișarea rezultatelor; 

 

➢ 31 octombrie 2019, 10:00-14:00: depunere contestații; 

 

➢ 4 noiembrie 2019, ora 16:00: afișarea rezultatelor finale.  

 
 



  

 

 

Anexa 2 

 

Cerere de înscriere 

 

Domnule Rector, 

 

Subsemnatul……………………………………................................................., candidat declarat admis în 

calitate de cercetător postdoctoral în cadrul IOSUD – UVT în anul ............. pe loc ..........., la Școala 

Doctorală.........…………………………… , cu tema .................................................., având coordonator al 

cercetării postdoctorale pe Domnul/Doamna....................................., vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la procesul 

de selecție pentru includerea în grupul țintă – postdoctoranzi în cadrul proiectului Educatie antreprenoriala si 

consiliere profesionala pentru doctoranzi si cercetatori postdoctorali în vederea organizarii transferului de 

cunoastere din domeniul stiintelor socio-umaniste catre piata muncii (ATRiUM) POCU/380/6/13/123343, 

finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU). 

Menţionez că am luat notă de prevederile Metodologiei de selecție a grupului țintă postdoctoranzi realizat 

în cadrul proiectului sus menționat și anexez prezentei cereri documentele prevăzută în Metodologie. 

 

 

Data,  

                                                                                     Semnătura 

 

 

 



  

 

 

Anexa 3 

 

Fișa de înscriere 

 

INFORMAȚII DESPRE CANDIDAT: 

Domnul/Doamna 

NUMELE (din certificatul de naștere): 

........................................................................................ 

INIȚIALA/INIȚIALELE TATĂLUI: 

........................................................................................ 

PRENUMELE: 

........................................................................................ 

Domiciliul 

Țara..................................................................... Localitatea.................................................................... 

Str. ........................................................Nr. .............................................Cod poștal................................ 

Data nașterii.................................................................. Cetățenia............................................................. 

Adresa de email.......................................................................................................................................... 

Nr. de telefon............................................................................................................................................. 

INFORMAȚII STUDII: 

Denumirea și adresa 

instituției de 

învățământ superior 

absolvită 

Specializarea Anul finalizării 

studiilor 

universitare 

Diploma obținută și 

alte drepturi legale 

(dacă este cazul) 

Titul obținut 

     

     

     



  

 

 

Anexa 4 

 

 

Scrisoare de intenție (model) 

 

 

Rezumatul (în limba română şi în limba engleză) – max. 250 de cuvinte 

 

5 cuvinte cheie ((în limba română şi în limba engleză) 

 

Scrisoarea de intenție – max. 1000 de cuvinte: 

Se prezintă următoarele aspecte: 

1. tema de cercetare și structura preliminară; 

2. argumentele pentru abordarea temei propuse; 

3. prezentarea succintă a stadiului actual al cunoașterii ştiinţifice în domeniul temei alese; 

4. obiectivele cercetării; 

5. caracterul antreprenorial al activității doctorale; 

6. planul diseminării rezultatelor cercetării postdoctorale (publicarea de articole științifice, 

prezentarea unor lucrări la conferințe, altele); 

7. Descrierea activității științifice anterioare: 

- Premii și distincții obținute 

-Lucrări științifice prezentate la conferințe naționale și internaționale 

-Lucrări științifice publicate / publicarea tezei de doctorat 

-Proiecte de cercetare naționale și internaționale 

-Burse obținute 

(Se vor anexa documente doveditoare ale celor menționate mai sus) 



  

 

 

 

Anexa 5 

 

 

Declarație privind evitarea dublei finanțări 

 

 

Subsemnatul, _____________________________, posesor al CI/BI/paşaport seria _______ nr. _____, 

eliberat/eliberată de ____________________________, în calitate de candidat pentru a fi inclus în cadrul 

grupului țintă – postdoctoranzi al proiectului Educație antreprenoriala si consiliere profesionala pentru 

doctoranzi si cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaștere din domeniul științelor 

socio-umaniste către piața muncii (ATRiUM), POCU/380/6/13/123343, cunoscând că falsul în declarații este 

pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că: 

am participat / nu am participat la programe de îmbunătățirea competențelor antreprenoriale și 

nu am făcut parte din niciun grup țintă în proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe 

antreprenoriale. 

 
Declar că am verificat datele din prezenta declarație, care este completă şi corectă. 

 

 

 

Data, 

 

Semnătura, 

 

 

 

 



  

 

 

 

Anexa 6 

 

Declarație-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 

Educatie antreprenoriala si consiliere profesionala pentru doctoranzi si cercetatori postdoctorali în vederea 

organizarii transferului de cunoastere din domeniul stiintelor socio-umaniste catre piata muncii (ATRiUM), 

POCU/380/6/13/123343 coordonat de Universitatea de Vest din Timișoara împreună cu 2 universități  

partenere: Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca și Universitatea din București, alături de partenri ca S.C. 

DANKE CONSULTING S.R.L. și Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu, 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 Timișoara, 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 Timișoara 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,   

 

 

 

 



  

 

 

 

Anexa 7 

 

Formularul de înregistrare individuală a participanților 

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: POCU/380/6/13/123343 

Axă prioritară:  Educație și competențe: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și 

non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare / cercetare / 

inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 

conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI  

Titlu proiect: Educatie antreprenoriala si consiliere profesionala pentru doctoranzi si cercetatori postdoctorali 

în vederea organizarii transferului de cunoastere din domeniul stiintelor socio-umaniste catre piata muncii 

(ATRiUM)   

OIR/OI responsabil : Direcția OIPOCU Vest 

 

 

Secțiunea A.  La intrarea în operațiune 

 
Date de contact:  ……………………………………………………………………………………………………….. 

[Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon, e-mail] 

Data intrării în operațiune: …………………………………………….. 

CNP:     ………………………………………… 

Zonă:    

Urban  

Rural 

Localizare geografică:  

Regiune: ……………………………………….. 

Județ:  ………………………………………… 

Unitate teritorial administrativă: ………………. 

Gen: 

 Masculin 



  

 Feminin 

Vârsta:  

Persoană cu vârsta sub 25 ani 

Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani 

Persoană cu vârsta peste 54 de ani 

 

Categoria de Grup Țintă din care face parte:                …………………. 

Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată  

Angajat 

Angajat pe cont propriu 

Șomer 

Șomer de lungă durată 

Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.) 

Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare 

 

Nivel de educație:  

Studii Educație timpurie (ISCED 0) 

Studii primare (ISCED 1)                                                 

Studii gimnaziale (ISCED 2) 

Studii liceale (ISCED 3) 

Studii postliceale (ISCED 4) 

Studii superioare (ISCED 5)  

Studii superioare (ISCED 6) 

Studii superioare (ISCED 7) 

Studii superioare (ISCED 8) 

fără ISCED 

 

Persoană dezavantajată:   

DA 

NU 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate 



  

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere 

Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere 

Migranți 

Participanți de origine străină 

Minorități 

Etnie romă 

Alta minoritate decât cea de etnie romă 

Comunități marginalizate  

Participanți cu dizabilități 

Alte categorii defavorizate 

Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă 

Niciuna din opțiunile de mai sus 

 

                                                                 

Semnătura participant                  Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

……………………     …………………… 

Data:      Data: 

……………………     …………………. 

 

 

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și prelucrarea 
datelor personale. 
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU,  nu sunt prelucrate în niciun 
alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare individuală și nu sunt comunicate către niciun terț, 
excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale în vigoare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Secțiunea B.  La ieșirea din operațiune   

 

Dată ieșire din operațiune: …………………….. 

 

Situația pe piața forței de muncă: 

 

Angajat 

 

Angajat pe cont propriu 

 

Șomer 

 

- Persoană inactivă angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant 

 

- Persoană care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant 

 

- persoană care dobândește o calificare la încetarea calității de participant 

 

- Persoană care are un loc de muncă la încetarea calității de participant 

 

 - Persoană desfășoară o activitate independentă la încetarea calității de participant 

 

- Persoană defavorizată angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant 

 

- Persoană defavorizată angajată implicată în educație/formare la încetarea calității de participant 

 

- Persoană defavorizată angajată în dobândirea unei calificări la încetarea calității de participant 

 

- Persoană defavorizată care are un loc de muncă, la încetarea calității de participant 

 

- Persoană defavorizată desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant 

 



  

Nivel de educație:  

Studii Educație timpurie (ISCED 0) 

 

Studii primare (ISCED 1) 

 

Studii gimnaziale (ISCED 2) 

 

Studii liceale (ISCED 3) 

 

Studii postliceale (ISCED 4) 

 

Studii superioare (ISCED 5)  

 

Studii superioare (ISCED 6) 

 

Studii superioare (ISCED 7) 

 

Studii superioare (ISCED 8) 

 

     Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

     …………………… 

     Data: 

     …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Secțiunea C. Statut pe piața muncii la 6 luni de la ieșirea din operațiune  

 

- Persoană care are un loc de muncă  

 

- Persoană care desfășoară o activitate independentă 

 

- Persoană a cărei situație pe piața forței de muncă s-a îmbunătățit 

 

- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă 

 

 - Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care desfășoară o activitate independentă  

 

- Persoane dezavantajate care au un loc de muncă 

 

- Persoane dezavantajate care desfășoară o activitate independentă  

 

- Altă situație: ...................................................... 

 

 

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

     …………………… 

     Data: 

     …………………. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Formularul de înregistrare individuală a entităților sprijinite 

 

 

 

Entitate nou creată prin intervențiile POCU  

 

Da  

 

Nu 

 

- Denumire: 

- Adresa: 

- Județ: 

- Localitate: 

- Telefon: 

- Fax: 

- Email: 

- Website: 

- Cod unic de înregistrare fiscală: 

- Dată intrare în operațiune: 

- Dată ieșire din operațiune: 

 

 

 

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

     …………………… 

     Data: 

     …………………. 

 

 



  

 

 

 

Anexa 8 

 

 

Grila de evaluare a candidaților la concursul de admitere la postdoctorat 

 

  Punctaj maxim Punctaj obţinut de 

către candidat 

CI. Evaluarea scrisorii de intenție (50% din punctajul final) 

1.        Coerența proiectului  20 puncte  

2. Originalitatea ideilor 30 puncte  

3. Transferul de cunoaștere științifică 

specific domeniului de doctorat către 

societate 

30 puncte   

4. Caracterul antreprenorial 20 puncte  

TOTAL CI Maxim 100 puncte  

CII. Evaluarea activităţii de pregătire profesională şi a activităţii ştiinţifice anterioare a 

candidatului (50% din punctajul final) 

1. Pregătirea profesională în domeniul 

fundamental de doctorat (masterat 

absolvit, doctorat susținut)  

20 puncte  

2. Publicarea de articole în reviste de 

specialitate, volume colective/Publicarea 

tezei de doctorat 

40 puncte  

3. Prezentarea de lucrări științifice la 

conferințe naționale și internaționale  

40 puncte  

TOTAL CII Maxim 100 puncte  

 

 

 

 

  

 

 


