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ANEXA 1 

Către, 

Comisia de selecţie a grupului ţintă 

„Excelenţă ştiinţifică, cunoaştere şi inovare prin programe doctorale ȋn domenii 

prioritare" 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 Subsemnatul/a …………………………………………........................………, domiciliat/ă în 

localitatea ……….......……….., judeţ/sector ….................…., strada .................................................., 

nr. ………, bl. ....………., sc. .....…., et. ...........…, ap. ................. telefon ………....…………......... 

e-mail……………….………..............................……..., absolvent/ă al/a Facultăţii 

…………………………..….......................din cadrul Universităţii ……….....………………………., 

înmatriculat/ă la studii universitare de doctorat în anul universitar ……………...., în domeniul 

…………………...........................................………., sub conducerea ştiinţifică a domnului /doamnei 

…………………..........................................……………………., doresc să particip la Concursul de 

selecţie a grupului ţintă pentru acordarea burselor doctorale desfăşurat în cadrul proiectului 

„Excelenţă ştiinţifică, cunoaştere şi inovare prin programe doctorale ȋn domenii prioritare" 

cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane (POS-DRU), 

Domeniul Major de Intervenţie 1.5 -  “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”, 

contract POSDRU/187/1.5/S/155605. 
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Precizez că am luat notă de prevederile Regulamentului de selecţie a grupului ţintă pentru 

acordarea burselor doctorale din proiectul menţionat mai sus şi sunt de acord cu acestea. 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 

1. …………………………………………………………………………...........................………….. 

2. ……………………………………………………………………………………............................. 

3. ……………………………………………………………………………………............................ 

4. ……………………………………………………………………………………............................ 

5. ……………………………………………………………………………………............................. 

6. ……………………………………………………………………………………............................. 

7. ……………………………………………………………………………………............................. 

8. ……………………………………………………………………………………............................. 

9. ……………………………………………………………………………………............................. 

10. ……………………………………………………………………………………........................... 

11. ……………………………………………………………………………………........................... 

 

 

 

Data           Semnătura 

…………………….        .........……………………. 

 

 

 

 


