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Anexa 1 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE  
PENTRU COMPETIȚIA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ în proiectul 

POCU/993/6/13/153310 „Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în 
logica STEAM + Health” 

 

Subsemnatul/a, ______________________________________(nume și prenume), student 
doctorand/ cercetător postdoctoral în cadrul Școlii doctorale 
_________________________________ domeniul _______________________ anul de studii 
_______, din cadrul Facultății de _________________________, cercetare aflată sub 
coordonarea dnei/dlui_______________________________, doresc să îmi depun candidatura 
pentru ocuparea unui loc în cadrul competiției de selecție a grupului țintă din proiectul cu 
titlul „Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + 
Health”, cod proiect 153310. 

Domeniul de specializare inteligentă din strategia CDI 2014-2020 în care se încadrează 
cercetarea aplicativă (se vor bifa domeniul sau domeniile corespunzatoare1): 

� Bioeconomie  

� TIC, spațiu și securitate  

� Energie, mediu și schimbări climatice  

� Econanotehnologii și materiale avansate  

� Sănătate 
 
Doresc să mă înscriu pe un loc pentru persoane din grupuri vulnerabile: domiciliul în zone 
rurale, minorități, persoane cu dizabilități, studenți netradiționali etc. (se va bifa o singură 
optiune): 

� DA   � NU 

 
 

1 În identificarea domeniului de specializare inteligentă, se va consulta OBLIGATORIU documentul 
următor: https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/ordin%205376-2017.pdf  

A se completa de către coordonatorul de doctorat: 

Gradul de realizare a cercetării în momentul de față (depunerea dosarului de candidatură/iulie 
2022) în procente:   …. 
Probabilitate de susținere a tezei de doctorat pana la 30.10.2023 în procente: …. 

De acord, 
Conducător de doctorat 

(Nume, Prenume) 
 

Data:                                                                      Semnătura: 

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/ordin%205376-2017.pdf
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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)  
5.  Diplomă de master sau echivalentă a acesteia (copie)  
6.  Diplomă de doctor (în cazul cercetătorilor postoctorali)  
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 că prin completarea și 
semnarea acestei fișe de înscriere sunt de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor personale 
de către Universitatea Babeș-Bolyai și organizațiile partenere în cadrul proiectului, pentru 
desfășurarea activităților aferente acestuia, în calitate de operatori de date cu caracter 
personal în scopul învățământului 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 instituțiile/autoritățile publice, conform 
prevederilor legale în vigoare. 

 

Candidat, 

(Nume, Prenume) 

 

Data,                                                              Semnătura, 

 

 


	FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
	PENTRU COMPETIȚIA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ în proiectul
	POCU/993/6/13/153310 „Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health”

