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Anexa 1 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE  

ÎN CADRUL COMPETIȚIEI DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ  în proiectul 

POCU/380/6/13/124146 „Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, 

inovativă şi relevantă pentru piața muncii” 

 

Subsemnata/ul ______________________________________(nume și prenume), student 

doctorand/ cercetător postdoctorat în cadrul Școlii doctorale 

_________________________________ domeniul _______________________ anul de studii 

_______, din cadrul Facultății de _________________________ , cercetare aflată sub 

coordonarea dnei/lui_______________________________, doresc să îmi depun candidatura 

pentru ocuparea unui loc în cadrul competitiv de selecție a grupului țintă din cadrul pro iectului 

cu titlul „Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă şi relevantă pentru piața 

muncii”, Cod proiect 124146. 

Domeniul de specializare inteligenta din strategia CDI 2014-2020 în care se încadrează planul de 

cercetare avansată (se va bifa in dreptul domeniului sau domeniilor corespunzatoare): 

 Bioeconomie TIC, 

spatiu si 

securitate 

Energie, 

mediu si 

schimbari 

climatice 

Econanotehnologii 

si materiale 

avansate 

Sanatate 

Istorie x     

Relații 

Internaționale și 

Studii Europene  

 x    

Drept  x x  x 

Teatru și artele 

spectacolului 

    x 

Cinematografie și 

media 

 x   x 
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Doresc să mă înscriu pe loc pentru persoane din grupuri vulnerabile: zone rurale, minoritati, 

persoane cu dizabilitati, mame (inclusiv mame singure), studenti netraditionali (se va bifa o 

singura optiune): 

DA      

NU 

Situația profesională la data înscrierii în competiție: 

Locul de muncă: ______________________________________________________ 

Funcția: _____________________________________________________________ 

Studii: instituția de învățământ superior, facultatea, programul de studii absolvit, anul, 

domeniul: 

- Studii licență: ______________________________________________________ 

- Studii masterat: ____________________________________________________ 

- Studii doctorat: _____________________________________________________ 

Limbi străine cunoscute : ___________________________________________________ 

 

Pentru înscrierea în proiect atașez prezentei cereri de înscriere următoarele documente:  

 Documente depuse și asumate Verificat 

1.  Adeverință  

2.  Copie carte de identitate  

3.  Curriculum Vitae în format Europass   

4.  Diplomă de licență (copie xerox)  

5.  Diplomă de master sau echivalentă a acesteia (copie xerox)  

6.  Diplomă de doctor (în cazul cercetătorilor postoctorat)  

7.  Declarație evitare dublă finanțare  

8.  Declarație acord prelucrare date cu caracter personal  

9.  Raport de autoevaluare   

10.  Plan de valorificare a rezultatelor cercetării  

Declar că datele declarate sunt conforme cu realitatea/corecte și îmi exprim consimțământul că 

prin completarea și semnarea acestei fișe de înscriere sunt de accord cu utilizarea și prelucrarea 
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datelor personale de către Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în calitate de operator de 

date cu caracter personal în scopul învățământ superior, inclusiv datele cu funcție de identificare, 

biometrice, referitoare la starea de sănătate, originea etnică și confesiunea religioasă.  

 

Notă: Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate nu sunt prelucrate și nu sunt 

comunicate către niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform 

prevederilor legale în vigoare. 

 

De acord, 

Conducător de doctorat 

(Nume, Prenume) 

 

             Data:                                                                                                                Semnatura: 

 

Candidat, 

(Nume, Prenume) 

 

             Data:                                                                                                                Semnatura: 

 

 


