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Investeşte în oameni! 

Proiect  cofinanţat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul  Operaţional  Sectorial  pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007 – 2013 

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 

Titlul proiectului: Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european (CDocMD. 

Cod Contract: POSDRU/187/1.5/S/155559 

Beneficiar: Universitatea de Vest din Timişoara 

 

 

 

 

METODOLOGIE DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ – DOCTORANZI   
 

în vederea acordării de sprijin financiar în cadrul proiectului Cercetări doctorale 

multidisciplinare competitive pe plan european (CDocMD) - POSDRU/187/1.5/S/155559 
 

 

Cadru legislativ 

 

Organizarea şi desfăşurarea selecţiei grupului țintă doctoranzi în cadrul proiectului Cercetări doctorale 

multidisciplinare competitive pe plan european (CDocMD) - POSDRU/187/1.5/S/155559 au la bază 

prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea 

Codului studiilor universitare de doctorat, ale Regulamentelor privind organizarea şi desfăşurarea programelor 

de studii universitare de doctorat aprobate de Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea din 

București, ale dispoziţiilor specifice prevăzute în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr. 187 POSDRU 

precum și condiţiilor specificate în contractul de finanţare al proiectului POSDRU/187/1.5/S/155559 

 

Preambul 
 

Prezenta metodologie a fost elaborată în cadrul proiectului cu titlul Cercetări doctorale multidisciplinare 

competitive pe plan european (CDocMD), ID – 155559, finanțat 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. 187, Sprijin pentru doctoranzi. Parteneriatul pentru implementarea prezentului proiect 

este format din: Universitatea de Vest din Timişoara (lider de parteneriat), Universitatea din Bucureşti, (P1)  

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca (P2). 

 

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea competitivității cercetării doctorale în vederea obținerii 

unor rezultate științifice la un nivel ridicat prin intermediul dezvoltării de abilități și competențe specifice 

activității de cercetare membrilor grupului țintă, a promovării activității de cercetare, prin acordarea de sprijin 

financiar, dezvoltarea unei rețele de cercetare deja existente și schimburi de bune practici în cercetare. 
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În cadrul proiectului vor fi sprijiniţi financiar 140 de doctoranzi prin acordarea de burse doctorale lunare 

în valoare de 1.800 lei/lună, supliment de 2.400 lei/lună pentru efectuarea de stagii de mobilitate în străinătate, 

decontarea participării la conferințe naționale și internaționale dar și alte activități menite să dezvolte abilitățile 

de cercetare precum: cursuri de formare, workshopuri și seminarii pentru dezvoltarea abilităților de cercetare, 

premii pentru rezultatele obținute în activitatea de cercetare. Sprijinul financiar va fi acordat doctoranzilor admiși 

la studii doctorale în anul universitar 2014/2015 pentru o perioadă de 6 luni.  

 

Proiectul se va finaliza cu atingerea indicatorilor minimi de performanță pentru fiecare doctorand, astfel: 

minimum o prezentare la o conferință internațională de specialitate în țară sau străinătate, minim un raport de 

cercetare susținut, minim o lună de mobilitate în străinătate, un articol prezentat la conferința organizată în cadrul 

proeictului, participarea la activitățile din cadrul proiectului, precum și obligativitatea finalizării studiilor de 

doctorat în termenul prevăzut legal, adică în trei ani, adică până în septembrie 2017. 

 

Capitolul I. Descrierea procesului de selecție 
 

Selecția grupului țintă doctoranzi este organizată în cadrul fiecărei universități partenere în vederea 

realizării grupului țintă doctoranzi, stabilit inițial conform Acordului de parteneriat, astfel:  

- Universitatea de Vest din Timişoara (lider de parteneriat) – 70 de doctoranzi înmatriculați în anul 

2014/2015; 

- Universitatea din Bucureşti (P1) – 70 de doctoranzi înmatriculați în anul 2014/2015; 

- Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca (P2) - 0 de doctoranzi înmatriculați în anul 2014/2015; 

 

În vederea asigurării egalităţii de şanse, a unor criterii obiective de selecţie şi a comparabilităţii 

dosarelor, selecția se organizează pe domeniile de cercetare. 

 

În ceea ce privește repartizarea numărul de doctoranzi care urmează să fie incluși în grupul țintă al 

proiectului, în funcție de domeniul de cercetare, fiecare partener stabilește la nivel intern, prin intermediul unei 

Decizii interne, numărul de doctoranzi pentru fiecare domeniu de cercetare eligibil în cadrul proiectului. În 

ceea ce privește numărul de doctoranzi care vor fi incluși în grupul țintă în funcție de anul de înmatriculare se 

au în vedere prevederile proiectului și ale Acordului de parteneriat, fiind condiționate de Ghidul Solicitantului 

Condiții Specifice, aferent cererii de propuneri de proiecte nr. 187 Sprijin pentru doctoranzi. 

 

Capitolul II. Condiţii de participare 
 

La selecție pot participa persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate: 

- sunt doctoranzi admiși și înamtriculați la studii universitare de doctorat cu frecvență în anul universitar 

2014/2015  la Universitatea de Vest din Timișoara  și Universitatea din București; 

- nu au întrerupt studiile doctorale până în prezent; 

- nu beneficiază concomitent de alte burse doctorale finanţate prin POSDRU, proiecte cu fonduri europene 

sau naționale; 

- nu a mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse doctorale finanțate în cadrul 

POSDRU, DMI 1.5 sau din alte proiecte cu fonduri europene sau naționale; 

- este cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene. 
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Capitolul III. Informarea potențialilor membri ai grupului țintă – doctoranzi privind selecția 

 

Informarea potențialilor membri va respecta principiul transparenței și a egalității de șanse.  

Fiecare partener are obligația de a posta un anunț privind etapa de selecție a grupului țintă – doctoranzi 

(conform Anexei 7) pe site-ul instituției, la avizierul școlii doctorale și pe site-ul facultăților de specialitate.  

Precizăm că acestea sunt cerințe minime și obligatorii, orice alte mijloace de informare care nu produc 

efecte negative, identificate la nivelul fiecărui partener sunt acceptate.  

 

Capitolul IV. Înscrierea participanţilor şi desfăşurarea concursului 
 

Selecția grupului țintă doctoranzi va fi realizată la nivelul fiecărui partener pe baza prezentei 

metodologii, care va fi particularizată în funcție de necesitate.  

Selecția grupului țintă doctoranzi va fi realizată prin  Depunerea și evaluarea dosarului de concurs. 

 

Depunerea și evaluarea dosarului de concurs 

 

Înscrierea participanţilor se va face prin depunerea unui dosar de candidatură pentru obținerea sprijinului 

financiar pentru doctoranzi conform proiectului Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan 

european (CDocMD)  

 

Dosarul de candidatură va conține următoarele documente:  

- CERERE DE ÎNSCRIERE - Anexa 1  

- RECOMANDAREA coordonatorului de doctorat  – Anexa 2 

- DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI – Anexa 3 

- DECLARAȚIE TIP PRIVIND ACORDUL UTILIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – 

Anexa 4 

- FORMULAR ÎNREGISTRARE GRUP ȚINTĂ – Anexa 5 

- LISTA ARTICOLELOR - Anexa 6 

- SITUAȚIA DE LA ȘCOALA DOCTORALĂ - din care să reiese media de admitere la doctorat și stadiul 

realizării Planului de cercetare propriu. 

- CV în format Europass 

- Copii legalizate sau conform cu originalul (semnate de aplicant) după: 

• Certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul); 

• Carte de identitate/Pașaport. 

 

Candidaţii vor transmite/depune cererea de înscriere, formularul de aplicaţie și celelalte documente în 

limba română. 

Dosarele se depun atât în format printat.  

Documentele se vor îndosaria într-un dosar de plastic şi se vor depune/trimite prin poștă cu confirmare de 

primire într-un plic sigilat la adresa specificată de fiecare partener în parte în cadrul anunțului. Pentru 

Universitatea din Bucureşti această adresă este: B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-42, et. 2, cam. 308, Sector 5, 

Bucureşti. 

 

Pe plic se vor înscrie următoarele informaţii:  
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- În atenția Comisiei de selecție a grupului țintă doctoranzi în cadrul proiectului cu titlul Cercetări doctorale 

multidisciplinare competitive pe plan european (CDocMD), ID – 155559 
 

Data limită de transmitere a aplicaţiilor este 03.07.2015 ora 12:00. 

 

Informaţiile referitoare la selecție, privind calendarul de derulare a procesului de selecție, termenele 

limită etc. se regăsesc în Anexa 7 – Calendar de derulare a Selecției grupului țintă – doctoranzi.  

Notă: Pe durata procesului de selecție, candidaţilor le revine obligaţia să urmărească site-ul instituției 

unde depun dosarul, pentru informaţii şi anunţuri privitoare la desfăşurarea selecției. 

Pentru informaţii suplimentare: 

 -  vizitaţi site-ul …….. fiecare partener va specifica site-ul de afișare a metodologiei, anunțului etc.    

 -  întrebările le puteți adresa prin intermediul e-mailului la următoarea adresă de e-mail (pentru Universitatea 

din Bucureşti): iustina.moisescu@fse.unibuc.ro.  

 

Analiza dosarelor de concurs: 

1. Evaluarea eligibilității doctoranzilor și a respectării criteriilor administrative; 

2. Evaluarea dosarului de candiatură: criteriile de evaluare și ponderea acestora este:  

 - Media de admitere la ciclu de studii doctorale - 40% 

 - Realizarea Planului de cercetare - 30% 

 - Articole realizate în primul an de studiu doctoral - 30%.  

 

  Fișa de evaluare pentru  Evaluarea eligibilității doctoranzilor și a respectării criteriilor administrative este 

prezentată în Anexa 8 iar Grila pentru evaluarea articolelor și a realizării planului de cercetare este prezentată în 

Anexa 9. 

 

 Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și administrative constituie un criteriu eliminatoriu din cadrul 

prezentei competiții.  

 

Capitolul V. Comisiile de concurs  

 

Comisiile de concurs au următoarea componență:  

1. Președinte comisie selecție grup țintă doctoranzi; 

2. Secretar comisie selecție grup țintă doctoranzi; 

3. 3 membri evaluatori selecție grup țintă doctoranzi. 

 

Capitolul VI . Publicarea rezultatelor şi contestaţii 

 

Lista candidaţilor declaraţi admişi se publică pe site-urile .FIECARE PARTENER VA SPECIFICA 

SITE-UL. 

Prin contestaţie se poate solicita motivat reevaluarea dosarului de candidatură al contestatarului, fără a fi 

permisă completarea acestuia. Contestaţiile se pot depune în termen de 24 ore de la publicarea rezultatelor, la 

adresa (pentru Universitatea din Bucureşti) B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-42, et. 2, cam. 308, Sector 5, 

Bucureşti. 

Rezolvarea contestaţiilor se face în termen de 24 de ore de la încheierea termenului limită de 

depunere a contestaţiilor de Comisia de soluţionare a contestaţiilor.  
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Capitolul VII. Finalizarea competiţiei 
 

Selecția se finalizează prin emiterea unei decizii interne de acceptare a listei finale cu persoanele care 

vor fi incluse în grupul țintă doctoranzi în cadrul proiectului Cercetări doctorale multidisciplinare competitive 

pe plan european (CDocMD), ID – 155559. 

 

Doctoranzii selectați în grupul țintă vor încheia un act adițional la contractul de studii doctorale, care va 

include indicatorii de rezultat ai proiectului de cercetare (minimum o prezentare la o conferință internațională de 

specialitate în țară sau străinătate, minim un raport de cercetare susținut, minim o lună de mobilitate în 

străinătate, un articol prezentat la conferința organizată în cadrul proeictului, participarea la activitățile din cadrul 

proiectului, precum și obligativitatea finalizării studiilor de doctorat în termenul prevăzut legal, adică în trei ani, 

adică până în septembrie 2017). 

 

Doctoranzii selectați în cadrul grupului țintă al prezentului proiect, care nu semnează actul adițional în 

termenul precizat în Calendarul de selecție - Anexa 7, vor fi eliminați din cadrul grupului țintă, locul lor fiind 

ocupat de alți candidați de pe lista de rezerve în funcție de clasamentul acestora. 

 

Capitolul VIII. Dispoziţii finale 

  

Înscrierea la procesul de selecţie pentru includerea în grupul țintă – doctoranzi a candidaților în vederea 

obţinerii de sprijin financiar în cadrul proiectului Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan 

european (CDocMD), ID – 155559 confirmă acceptarea integrală, din partea candidaţilor, a prezentei 

metodologii.  

 

După finalizarea procesului de selecţie, în cazul în care rămân locuri neocupate, managerul de proiect 

poate decide organizarea unui nou proces de selecţie. 
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Anexa 1 

 

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 selecție 

pentru includerea în grupul țintă – doctoranzi în cadrul proiectului Cercetări doctorale multidisciplinare 

competitive pe plan european (CDocMD) POSDRU/187/1.5/S/155559, finanţat în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) 

Menţionez că am luat notă de prevederile Metodologiei de selecție a grupului țintă -doctoranzi realizat în 

cadrul proiectului sus menționat.  

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) Declaraţie tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal; 

e) Declarație privind evitarea dublei finanțări; 

f) Recomandarea conducătorului de doctorat 

g) Lista articolelor  

h) Situația de la școala doctorală - din care să reiese media de admitere la doctorat și stadiul realizării 

Planului de cercetare propriu. 

i) Formular Înregistrare Grup Țintă 

 

 

Data,  

                                                                                     Semnătura 
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Anexa 2 

 

 

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 selecție și includerea în grupul 

țintă – doctoranzi în cadrul proiectului Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european 

(CDocMD), POSDRU/187/1.5/S/155559. Recomandarea mea are la bază:  

 

Se vor specifica principalele calități pe care le are candidatul, principalele rezultate obținute până în prezent, 

abilități și competențe deținute de către candidat pentru a fi inclus în cadrul grupului țintă docoranzi (acest 

paragraf va fi eliminat în momentul completării recomandării) 

 

 

Coordonator doctorat,  

 

Nume prenume,  

 

Semnătura 

 

 

Data ………………..  
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Anexa 3 

 

DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI 

 

 

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 țintă – doctoranzi al proiectului 

Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european (CDocMD), POSDRU/187/1.5/S/155559, 

cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul penal, declar pe propria 

răspundere că: 

 

- nu am beneficiat și nu beneficiez concomitent de altă bursă doctorală finanţată prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane sau din alte proiecte finanțate din fonduri europene 

sau naționale; 

 

- pe durata desfășurării proiectului ,nu voi candida pentru o altă bursă de doctorat finanțată din alte fonduri 

europene sau naționale; 

 

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

 

 

Data 

__________________ 

 

Semnătura  
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Anexa 4 

 

 

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 Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european (CDocMD), 

POSDRU/187/1.5/S/155559, proiect cofinanţat din Fondul Social European (FSE), Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) coordonat de Universitatea de Vest din 

Timișoara şi implementat în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea „Babeş 

Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din București 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 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,   
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Anexa 5 

FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ 

Formular individual de înregistrare 

 

ATAȘATĂ SEPARAT (vezi Formularul de înregistrare de la sfârşitul acestei Metodologii) 
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Anexa 6 - prezentată separat (vezi modelul de mai jos) 
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Anexa 6 -  

Lista articolelor 

Nume Prenume candidat:   

Articole Prezentate la confeință 

Nr.crt.  Titlu articol Denumire 

Confeirnță  

Organizator 

conferință 

Tip conferință  Articol 

publicat 

DA/NU 

Adresă web 

confeință 

       

       

       

 

Articole publicate 

Nr.crt.  Titlu articol Denumire revistă 

publicare articol 

Cotare revistă 

(ISI, BDI, altele) 

Paginile 

publicației 

Adresă web 

articol publicat 

revistă 

      

      

      

Subsemnatu ..................................................... declar pe propria răspundere că informațiile prezentate sunt 

veridice, drept dovadă atașez și articolele publicate.  

 

Semnătură,  

 

Data................... 
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Anexa 7 

Calendar de derulare a Selecției grupului țintă – doctoranzi 

 

Nr. crt Etapă Perioada 

1. Inscrierea candidaților 30.06.2015 - 03.07.2015 

orele 12:00 

2. Afisarea listei candidaților inscrisi 03.07.2015 orele 16:00 

3. Evaluarea dosarelor depuse de candidați 06.07.2015 - 07.07.2015 

4.  Afisarea rezultatelor procesului de evaluare a 

dosarelor  

07.07.2015 orele 18:00 

8. Contestații 08.07.2015 

9. Afisarea rezultatelor finale 09.07.2015 

10.  Semnarea actului adițional la contractual de 

studii doctorale 

10.07.2015 
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Anexa 8 

FIȘĂ DE EVALUARE ADMINISTRATIVĂ A DOSARULUI DE CANDIDATURĂ PENTRU 

OBȚINEREA DE SPRIJIN FINANCIAR DE CĂTRE DOCTORANZI  

 

Nume, Prenume candidat: ………………… 

Numar înregistrare dosar: ………………… 

Universitatea: ……………………………… 

Domeniul de doctorat: …………………….. 

I. Evaluarea modalității de depunere a dosarului de candidatură 

Nr.crt.  Criteriul administrativ evaluat Îndeplinire 

criteriu 

DA/NU 

 Dosarul de candidatură a fost depus în plic sigilat   

 Dosarul a fost depus la Registratură/a sosit prin Poștă   

 Transmiterea dosarului a fost în termenul stabilit conform Calendarului 

de concurs ( 16 mai 2013 Înregistrat la registratură sau data poștei) 

 

 Plicul a conținut mențiunea: În atenția Comisiei de selecție a grupului 

țintă doctoranzi în cadrul proiectului cu titlul Cercetători 

competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-

economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE), ID – 140863 

 

 

II. Evaluare eligibilitate candidat  

Nr.crt.  Criterii de eligibilitate                                           Îndeplinirea 

criteriilor de 

eligibilitate 

DA/NU 
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III. 

Evaluare completitudine Dosar candidatură 

Nr.crt.  Documentele pe care trebuie să le conțină dosarul de candidatură  Dosarul 

contine 

documentul, 

DA/NU,  

 CERERE DE ÎNSCRIERE - Anexa 1   

 RECOMANDAREA coordonatorului de doctorat  – Anexa 2  

 DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI – 

Anexa 3 

 

 DECLARAȚIE TIP PRIVIND ACORDUL UTILIZĂRII DATELOR 

CU CARACTER PERSONAL – Anexa 4 

 

 FORMULAR ÎNREGISTRARE GRUP ȚINTĂ – Anexa 5 

 

 

 LISTA ARTICOLELOR - Anexa 6  

 SITUAȚIA DE LA ȘCOALA DOCTORALĂ - din care să reiese 

media de admitere la doctorat și stadiul realizării Planului de 

cercetare propriu 

 

 CV în format Europass  

 Copie legalizată sau conform cu originalul (semnate de aplicant) după 

Certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este 

 

 este doctorand admis și înamtriculat la studii universitare de doctorat cu 

frecvență în anul universitar 2011/2012, 2012/2013 sau 2013/2014 la 

Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, 

Universitatea din București şi Universitatea Craiova; 

 

 Nu au întrerupt studiile doctorale până în prezent; ( verificare la 

IOSUD) 

 

 Nu beneficiază concomitent de alte burse doctorale finanţate prin 

POSDRU, proiecte cu fonduri europene sau naționale; ( vezi Anexa 3 

DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI) 

 

 Nu a mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse 

doctorale finanțate în cadrul POSDRU, DMI 1.5 sau din alte proiecte 

cu fonduri europene sau naționale; ( vezi Anexa 3 DECLARAȚIE 

PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI) 

 

 Este cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene.  
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cazul); 

 Copie legalizată sau conform cu originalul (semnate de aplicant) după 

Carte de identitate/Pașaport. 

 

 

Candidatul a îndeplinit/nu a îndeplinit toate criteriile de evlauare administrativă.  

 

 

Evaluator,  

Nume Prenume ……………………………………….. 

Semnătură …………………………………. 

Data …………………………………. 
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Anexa 9 

Grila pentru evaluarea articolelor și a realizării planului de cercetare 

 

Evaluare articole  

Nr.crt. Număr articole Punctaj acordat pentru articole susținute Punctaj acordat pentru 

articole publicate 

1. 3 100 100 

2. 2 80 90 

3. 1 60 70 

4. 0 40 40 

 

 

Evaluare realizare plan de cercetare 

Nr.crt. Realizare plan de 

cercetare 

Punctaj acordat  

1. Realizare plan conform 

planificării  

100 

2. Întîrziere în realizarea 

planului cu o perioadă 

de până la 1 lună 

80 

3. Întîrziere în realizarea 

planului cu o perioadă 

de peste 1 lună 

60 

4. Nerealizare plan de 

cercetare 

40 
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Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
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” 
Titlul proiectului: Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european (CDocMD)  

Contract nr . POSDRU/187/1.5/S/155559 

 

FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ 

Formular individual de înregistrare 

 

Cod proiect: 155559 

Titlu proiect: Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european (CDocMD) 

Coordonator proiect: Prof.Univ.Dr. Marilen Gabriel PIRTEA 

Axa Prioritară:  1 ”Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe 

cunoaștere” 

Domeniu Major de Intervenţie:  1.5. ” Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării” 

 

Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile 

Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul 

comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004. 

 

I. Informaţii personale: 

I.1. Nume participant (nume şi prenume) ____________________________________________ CNP 

______________________, adresa: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Telefon:_________________________E-mail:_________________________ 

 

I.2. Gen:      Masculin          Feminin      

I.3. Naţionalitate:    română  alta(specificaţi)_________________ 

I.4. Vârstă (vârsta în ani împliniţi):  

 

sub 15 ani  

15 – 24 ani  

25 – 45 ani  

45 – 54 ani  

55 – 64 ani  

I.5. Locul de reşedinţă:    rural     urban 

 

II. Nivelul de instruire (nivelul ultimei instituţii de învăţământ absolvite): 

 

Instituţie de învăţământ superior 

 licenţă  

 master  
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 doctorat  

 post-doctorat  

Unitate de învăţământ terţiar non-universitari 

 Şcoală post-liceală  

 Şcoală de maiştri  

Unitate de învăţământ secundar 

 Învăţământ secundar superior  

o Ciclul superior al liceuluiii 
- Filiera teoretică 
- Filiera tehnologică  

- Filiera vocaţională 

 

 Învăţământ secundar inferior  

o Ciclul inferior al liceuluiiii 

- Filiera teoretică 

- Filiera tehnologică 

- Filiera vocaţională 

 

o Anul de completareiv 

- Filiera tehnologică – ruta progresivă 

 

o Şcoala de arte şi meseriiv 
- Filiera tehnologică – ruta progresivă de calificare 

 

o Ciclul gimnazialvi  

 Învăţământ primarvii  

Fără şcoală absolvităviii  

 

III. Statutul pe piaţa muncii: 

Persoană activăix 

 Persoană ocupatăx 

-salariat (angajat)xi  

-întreprinzător privat (patron)xii  

-lucrător pe cont propriuxiii  

-membru al unei societăţi agricole/cooperativexiv  

-lucrător familial în gospodăria propriexv  

-altă situaţiexvi (de specificat)  

 Şomerixvii, din care: 

-şomeri înregistraţi, din care:  

-şomeri de lungă durată  

-şomeri neînregistraţi, inclusiv persoane în căutarea unui 

loc de muncă, din care: 

 

-şomeri de lungă durată  

 

III. Statutul pe piaţa muncii (continuare): 

Persoană inactivăxviii, din care: 

-elevixix  

-studenţixx  

-persoane casnicexxi  

-întreţinuţi de alte persoanexxii  

-întreţinuţi de stat sau de alte organizaţii privatexxiii  
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-alte situaţiixxiv (de specificat)  

 

IV. Apartenenţa la un grup vulnerabil: 

Persoane de etnie roma  

Persoane cu dizabilităţi  

Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de 

protecţie a copilului 

 

Familii care au mai mult de 2 (doi) copii  

Familii monoparentale  

Copii în situaţii de risc  

Persoane care au părăsit timpuriu şcoala  

Femei  

Persoane aflate în detenţie  

Persoane anterior aflate în detenţie  

Delincvenţi juvenili  

Persoane dependente de droguri  

Persoane dependente de alcool  

Persoane fără adăpost  

Victime ale violenţei în familie  

Persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi 

socială (HIV/SIDA, cancer etc.) 

 

Imigranţi  

Refugiaţi  

Persoane care solicită azil  

Persoane care trăiesc din venitul minim garantat  

Persoane care locuiesc în comunităţi izolate  

Victime ale traficului de persoane  

Persoane afectate de boli ocupaţionale  

Altele (de specificat)  

 

 

Subsemnatul (Nume Prenume) .............. 

cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de 

legea penală, conform prevederilor Articolului 

292 din Codul Penal, declar pe propria răspundere 

că datele completate în prezentul formular 

corespund cu realitatea.   

 

 

 

 

Nume prenumexxv 

Semnatura 

Subsemnatul (Nume Prenume)............ 

cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de 

legea penală, conform prevederilor Articolului 

292 din Codul Penal, declar pe propria răspundere 

că datele din prezentul formular au fost 

completate în prezenţa mea. 

 

 

 
Nume prenumexxvi 

Semnatura 
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i Ciclu de învăţământ non-universitar care asigură o calificare superioară celei obţinute prin învăţământ secundar şi 

la care au acces absolvenţii de învăţământ secundar superior, cu sau fără diplomă de bacalaureat. 

ii Cuprinde clasele XI – XII/XIII, care se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I – 

X, V – X, I – XII/XIII, V – XII/XIII sau IX – XII/XIII. În învăţământul liceal sunt cuprinşi şi absolvenţii fostelor şcoli 

medii de cultură generală, şcolilor medii de specialitate, precum şi absolvenţii liceelor care au funcţionat cu 10 

clase. 

iii Cuprinde clasele IX – X, care se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I – X, V 
– X, I – XII/XIII, V – XII/XIII sau IX – XII/XIII 
iv Perioadă de pregătire urmată şi absolvită de absolvenţii şcolilor de arte şi meserii cu certificat de absolvire şi cu 

certificat de calificare profesională nivel 1. Absolvenţii anului de completare pot fi certificaţi pentru nivelul 2 de 

calificare şi au acces în ciclul superior al liceului 

v În şcolile de arte şi meserii se organizează învăţământ pentru profesionalizare, în scopul calificării de nivel 1 
(profil tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului, servicii). Şcolile de arte şi meserii pot funcţiona independent 
sau în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I – X, I – XII/XIII, V – X, V – XII/XII sau IX – XII/XII. 
vi Cuprinde clasele V – VIII care se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I – 
VIII, V – VIII, V – X, I – X, I – XII/XIII sau V – XII/XIII. De asemenea, în această categorie se înscriu şi absolvenţii 

ciclului gimnazial din cadrul unităţilor de învăţământ special pentru copii cu deficienţe. 
vii Învăţământul primar se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I – IV, I – VIII, I 
– X sau I – XII/XIII. De asemenea, în această categorie se înscriu şi absolvenţii unităţilor de învăţământ special 
pentru copii cu deficienţe 
viii În această categorie sunt incluse persoanele care declară că ştiu să citească şi să scrie deşi n-au absolvit nici o 

şcoală, cele care ştiu doar să citească, precum şi persoanele care declară că nu ştiu să scrie şi să citească. Dintre 

persoanele fără şcoală absolvită, cele care nu ştiu să scrie şi să citească sau numai citesc sunt considerate 

persoane analfabete. 

ix Această categorie cuprinde toate persoanele apte de muncă în vârstă de 14 ani şi peste care constituie forţa de 
muncă disponibilă pentru producerea de bunuri şi servicii. 
x Această categorie cuprinde persoanele în vârstă de 14 ani şi peste care au o ocupaţie aducătoare de venit pe care 

o exercită într-o activitate economică sau socială, în baza unui contract de muncă sau în mod independent (pe cont 

propriu); au lucrat cel puţin o oră într-o ramură neagricolă sau cel puţin 15 ore în activităţi agricole, în scopul 

obţinerii unor venituri sub formă de salariu, plată în natură, câştig sau beneficii, indiferent dacă la momentul 

înregistrării erau prezente sau lipseau temporar de la lucru (fiind în concediu - de odihnă sau fără plată, de studii, 

de boală, de maternitate etc.-, la cursuri de calificare, recalificare sau specializare, în grevă sau nu lucrau datorită 

întreruperii temporare din diverse motive a activităţii unităţii). 

xi Această categorie cuprinde persoanele care îşi exercită activitatea într-o unitate economică sau socială (indiferent 

de forma ei de proprietate) pe baza unui contract de muncă, în schimbul unei remuneraţii sub formă de salariu 

plătit în bani sau în natură, sub formă de comision etc. În această categorie se includ persoanele care: 

sunt încadrate permanent într-o unitate economică sau socială, pe baza unui contract (angajament) de muncă sau 

lucrează în mod independent, chiar dacă la momentul înregistrării lipsesc temporar de la lucru;  

nu sunt încadrate permanent într-o activitate economică sau socială, dar în ultima lună înaintea înregistrării au 

lucrat, în mod excepţional sau ocazional, cel puţin o oră (respectiv 15 ore în activităţi agricole), pentru obţinerea 

unui venit sau au ajutat un membru al gospodăriei sau o rudă în activitatea pe care aceasta o desfăşura în unitatea 

proprie, chiar dacă nu au fost remunerate pentru aceasta;  

sunt încadrate în muncă pe baza unei convenţii civile; 
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elevii, studenţii, persoanele casnice, precum şi pensionarii care în momentul înregistrării desfăşoară o activitate 

economico-socială în mod regulat, ocazional sau excepţional;  

xii În această categorie se includ persoanele care îşi exercită activitatea în unitatea proprie având unul sau mai 
mulţi salariaţi (angajaţi). 
xiii În această categorie se includ persoanele care îşi exercită activitatea în unitatea proprie sau în mod independent 

ca meseriaşi, liber profesionişti, comercianţi etc., fără a angaja nici un salariat, putând fi ajutate în activitate doar 
de membrii gospodăriei sau de rude, care nu sunt, însă, remunerate. 
xiv În această categorie se includ persoanele care sunt membri ai unei societăţi agricole, ai unei cooperative 
meşteşugăreşti, de consum sau de credit şi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestora, realizând venituri 
nesalariale. 
xv În această categorie se includ persoanele care, în mod obişnuit, ajută un membru al gospodăriei, fie că acestea 
lucrează în societatea comercială proprie, fie că lucrează pe cont propriu şi care nu primesc o remuneraţie pentru 

activitatea desfăşurată (ajutor familial neremunerat). 
xvi Persoanele active care nu au putut fi încadrate în niciuna din situaţiile anterioare. 
xvii În conformitate cu Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă, cu modificările şi completările ulterioare, art. 5: 

-persoană în căutarea unui loc de muncă - persoana care face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin 

mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are 

domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii; 

-şomer - persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de 

pensionare; 

starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci; 

nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri 

mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare; 

este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă. 

-şomer înregistrat - persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la art. 5 pct. IV şi se înregistrează la 
agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la 
alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de 

muncă. 
xviii În această categorie sunt incluse toate persoanele, indiferent de vârstă, care declară că nu desfăşoară o 
activitate o activitate economico-socială. 
xix În această categorie se includ elevii care în momentul înregistrării nu exercită o activitate economică sau socială 

şi care declară că frecventează o unitate de învăţământ de stat sau particulară, în vederea instruirii, sau dobândirii 

unei profesii sau meserii, indiferent de nivelul şi felul unităţii de învăţământ. În această categorie se includ şi elevii 

care se întreţin numai din pensia de urmaş sau din bursă. Nu se includ în această categorie, fiind considerate 

persoane ocupate, persoanele de 14 ani şi peste care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ şi care, în 

acelaşi timp, desfăşoară o activitate economică sau socială din care realizează un venit.  

xx În această categorie se includ studenţii care în momentul înregistrării nu exercită o activitate economică sau 

socială şi care declară că frecventează o instituţie de învăţământ de stat sau particulară, în vederea instruirii, sau 

dobândirii unei profesii sau meserii, indiferent de nivelul şi felul unităţii de învăţământ. În această categorie se 

includ şi studenţii care se întreţin numai din pensia de urmaş sau din bursă. Nu se includ în această categorie, fiind 
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considerate persoane ocupate, persoanele de 14 ani şi peste care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ şi 

care, în acelaşi timp, desfăşoară o activitate economică sau socială din care realizează un venit.  

xxi În această categorie se includ persoanele în vârstă de 14 ani şi peste care în momentul înregistrării desfăşoară 

numai activităţi casnice (prepararea hranei, menţinerea curăţeniei, îngrijrea şi educarea copiilor) în gospodăria 

proprie sau a unei rude (de exemplu: soţiile casnice sau părinţii care nu sunt pensionari şi fac menajul în 

gospodăria copiilor sau îngrijesc nepoţii), neavând o sursă proprie de venit.  

xxii În această categorie se includ persoanele care în momentul înregistrării nu aveau o ocupaţie aducătoare de 

venit, nu beneficiau de pensie sau de altă sursă de existenţă, fiind în întreţinerea unor persoane fizice (a părinţilor, 

rudelor sau altor persoane fizice), nu urmau o instituţie de învăţământ şi nu se încadrau în rândul persoanelor 

casnice. În această categorie sunt incluşi: copiii preşcolari (chiar dacă nu primesc pensie de urmaş), bătrânii, 

persoanele cu disabilităţi şi invalizii aflaţi în întreţinerea unor persoane fizice. De asemenea, sunt incluse şi 

persoanele de vârstă şcolară de sub 14 ani, care nu urmează o instituţie de învăţământ, nu beneficiază de pensie 

de urmaş dar desfăşoară activităţi casnice.  

xxiii În această categorie se înscriu persoanele aflate în întreţinerea unor instituţii publice (cămine de bătrâni, 

cămine – spital, case de copii etc.) sau a unor organizaţii private (O.N.G.-uri), precum şi persoanele a căror singură 

sursă de existenţă era ajutorul social (de exemplu persoanele cu dizabilităţi întreţinute de rude sau de alte 

persoane şi pentru care statul plăteşte o alocaţie sau un salariu celor care le întreţin). În această categorie nu sunt 

incluşi: copiii şcolari din casele de copii; elevii/studenţii care se întreţin numai din bursa de stat; persoanele din 

cămine care beneficiază de o pensie sau o altă sursă de venit. 

xxiv În această categorie se include persoanele care în momentul înregistrării nu exercitau o activitate economică 

sau socială şi care au declarat ca unică sursă de existenţă veniturile provenite din închirieri, dobânzi, rente, 

dividende, arendă. În această categorie au fost incluse şi persoanele care la momentul înscrierii se aflau în detenţie 

precum şi persoanele care nu s-au încadrat în nici una din categoriile anterioare. 

xxv Se va introduce numele şi prenumele persoanei din grupul tintă. În cazul categoriilor de grup ţintă care nu au 
capacitate deplină de exerciţiu, declaraţia va fi semnată de către persoana imputenicită (de exemplu: parinte, 
tutore, etc)  
 
xxvi Se va introduce numele şi prenumele persoanei din echipa de implementare a proiectului în prezenţa căreia a 
fost completat documentul.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 


