
Etapa I pentru competiția Postdoc – derulata la nivel de scoala 

doctorala cu suport administrativ de la OMTTC 

!!! Este o etapa in afara proiectului organizata la nivel de UBB 

conform Hot de Senat 10220 din 10.06.2019 

La nivelul scolilor doctorale –  

Admitere la Progamul de cercetare avansata 

 Planul  individual de cercetare avansată  - 24 luni ( astfel incat sa 

exceada peioada de 12 luni in care vor fi implicati in programul 

antreprenorial din proiect).  

 

 Perioada 17 iunie 2019  - 1 august 2019 

!!! si cei care sunt angajati in proiecte sau cadre didactice/cercetatori 

trebuie sa fie admisi la postdoc pt ca scoala doctorala sa ne poata da 

adeverinta de “inmatriculare” – este criteriu de eligibilitate pentru 

selectia in grupul tinta al proiectului!!!!! 

Pentru înscrierea la admiterea organizată pentru programele 

postdoctorale de cercetare avansată candidații trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții cumulative: 

 să dețină titlul de doctor; 

 titlul de doctor  să fie obținut cu cel mult 5 ani înainte de 

data selecției în programul postdoctoral . (Pentru candidații 

care au obținut titlul în universități din România 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.). 

La data admiterii, persoanele care au obținut titlul științific de doctor 
în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, 
conform legislației naționale în vigoare. 
 
Dosarul de admitere la programe postdoctorale cuprinde 

următoarele: 



• Fişa de înscriere (formular tip, Anexa 1);   

• Cartea de identitate (copie xerox);   

• Diploma de licență (copie xerox);  

• Diploma de master sau echivalentă a acesteia (copie xerox);  

 Diplomă de doctor – copie xerox si în original pentru  

conformare cu originalul; 

• Curriculum vitae (Europass) cu anexă Lista de publicații  

 • Planul individual de cercetare avansată (formular tip, Anexa 

2) 

 

Conform Hotarîrii Senatului activitatile administrative vor fi asigurate 

de catre secretariatele scolilor doctorale si Oficiul de Management 

Transfer Tehnologic si Cognitiv (OMTTC). 

 

Modelul  pentru Fisa de inscriere, Planul de cercetare avansata si 

modelul contractului de cercetare postdoctorala avansata care 

urmeaza sa fie semnat de cercetatorii postdoctorali cu Scoala 

Doctorala va vor fi transmise de catre OMTTC. 

 

Modalitatea de evaluare/criteriile de evaluare a planului de 

cercetare avansata , componenta comisiilor de admitere etc se vor 

stabili la  nivelul Scolii Doctorale cu rugamintea ca acestea sa fie 

aduse si la cunostinta OMTTC. 

 


