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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 nr.1: “Educaţia şi formarea profesională ȋn sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie: 1.5 “Programe doctorale şi post-doctorale ȋn sprijinul cercetării” 
Titlul proiectului: Excelenţă ştiinţifică, cunoaştere şi inovare prin programe doctorale ȋn domenii prioritare 
Cod Contract: 155605  
Beneficiar: Universitatea din Petroşani 
Partener 1: Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” - București 
Partener 2: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Textile și Pielărie - București 
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/187/1.5/S/155605 
 
 

ANUNŢ 

 

Concurs pentru acordarea de burse doctorale în cadrul proiectului 

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

prioritare” 

contract POSDRU/187/1.5/S/155605 

  

Universitatea din Petroșani în parteneriat cu Universitatea Medicină şi Farmacie 

„Carol Davila” din Bucureşti şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Pentru Textile şi 

Pielărie implementează derularea proiectului ȋncepand cu data de 30.06.2015, pe o perioadă 

de 6 luni, proiectul cu titlul: “Excelenţă ştiinţifică, cunoaştere şi inovare prin programe 

doctorale ȋn domenii prioritare”, finanţat din Fondul Social European, ȋn baza 

contractului de finanţare ȋncheiat cu Organismul de Implementare Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resursei Umane – Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (OI 

POSDRU MECŞ). 

 

În cadrul acestui proiect, Universitatea din Petroșani organizează Concursul de 

selecţie a grupului ţintă pentru acordarea a 20 de burse doctorale, în următoarele 

domenii prioritare ale Strategiei Naţionale pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 
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2007-2013: sănătate, materiale, produse şi procese inovative. 

Grupul ţintă eligibil în cadrul acestui proiect include numai cetăţeni ai Uniunii 

Europene cu domiciliul sau reşedinţa legală în România. 

Sunt candidaţi eligibili doctoranzii înmatriculaţi la doctorat în anul universitar 

2014/2015 (aflaţi în prezent în primul an de studii doctorale). 

 

Proiectul are următoarele beneficii: 

 

-  bursă lunară în valoare de 1.800 RON; 

- sprijin financiar pentru participarea la conferinţe, seminarii internaţionale 

desfăşurate în ţară şi în spaţiul UE (decont taxa de participare), decontarea 

cheltuielilor de cazare (100 euro/noapte – 5 nopţi) şi transport (2200 RON); 

- sprijin financiar pe perioada efectuării mobilităţii într-o universitate/centru de 

cercetare dintr-o ţară membră a UE, în cuantum de 4.200 RON/lună, precum şi 

decontarea separată a cheltuielilor de cazare şi transport; 

- 5 premii în valoare de 1.800 RON/premiu pentru cele mai bune Rapoarte de 

cercetare/Lucrări ştiinţifice; 

- curs acreditat ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări), recunoscut de MECŞ 

(Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice) şi de MMFPS (Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale). 

 

Pentru înscrierea la Concursul de selecţie a grupului ţintă, dosarele se depun, 

conform calendarului de desfăşurare a concursului de selecţie a grupului ţintă pentru acordarea 

burselor doctorale, astfel: 

- ÎN ORIGINAL (semnate și cu paginile numerotate), între orele 9:00 – 15:00 (în 

zilele lucrătoare), la Școala Doctorală a Universității din Petroșani, str. Universității, 
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nr. 20, 332006, Petroșani, jud. Hunedoara. 

și 

- ELECTRONIC, prin transmiterea documentelor originale (semnate și cu paginile 

numerotate) în format scanat la adresa de e-mail gertru2004@gmail.com, având 

„subject” INSCRIERE POSDRU 155605. 

 

Procedura de selecţie a doctoranzilor se derulează în perioada 10 – 23 iulie 2015, după 

cum urmează: 

 

- înscriere candidaților în procesul de selecţie a grupului țintă, 10-17 iulie 2015; 

- procedurile de evaluare ştiinţifică, 18 - 19 iulie 2015 și comunicarea rezultatelor 

procesului de evaluare; 

- contestaţii asupra evaluării ştiinţifice, 20 iulie 2015, între orele 8 – 12; 

- analiza contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor finale, 20 iulie 2015, între orele 

13 - 16; 

- contractarea, 21 - 23 iulie 2015. 

Un candidat poate depune o singură aplicaţie. 

 

Regulamentul de selecţie a grupului ţintă pentru acordarea burselor doctorale în cadrul 

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

prioritare”, contract POSDRU/187/1.5/S/155605, precum şi documentele aferente acestora, 

pot fi consultate mai jos: 

mailto:gertru2004@gmail.com

