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        Nr.____________/26.01.2010 
  C ă t r e, 
 
    TOATE FACULTĂŢILE 

- în atenţia doamnei/domnului decan – 
- în atenţia doamnei/domnului secretar ştiinţific - 

        
Ref.la: Competiţia 2009 – Program RESURSE UMANE –  

1. Proiecte de Cercetare Postdoctorală, tip PD  
2. Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe 

de cercetare independente,  tip TE 
 
Procedura de depunere a propunerilor de proiecte  la Rectorat: 

1. 
 

Proiecte de Cercetare Postdoctorală, tip PD  

a. Formularul de aplicaţie (în limba  română şi engleză) şi Declaraţia pe 
propria răspundere, în două exemplare, în dosare de plastic; 

b. La depunere formularele trebuie să fie semnate de directorul de proiect; 
c. Un CD care să conţină: Formularul în limba română şi engleză (fisier cu 

extensie .rtf - nu trebuie să importaţi în access); Declaraţia pe propria răspundere în 
format electronic; Recomandarea conducătorului de doctorat /Stagiu de cercetare 
postodoctoral  şi Recomandarea unui profesor/cercetător cu drept de conducere de 
doctorat de a mentora directorul de proiect (în cazul în care este tot conducatorul de 
doctorat atunci de la el recomandare); 

d. Acordul instituţiei pentru angajarea directorului de proiect (dupa modelul 
Anexat). Semnarea  şi scanarea documentului se va face la Rectorat;  

e. Adeverinţă de la Direcţia Resurse Umane din care să rezulte statutul 
Directorului de proiect. 
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2. 

 

Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de 
cercetare independente,  tip TE 

 a. Formularul de aplicaţie (în limba  română şi engleză) şi Declaraţia pe 
propria răspundere, în două exemplare, în dosare de plastic; 

b. La depunere formularele trebuie să fie semnate de directorul de proiect şi 
de echipa de cercetare; 

c. Un CD care să conţină: Formularul în limba română şi engleză (fisier cu 
extensie .rtf - nu trebuie să importaţi în access); Declaraţia pe propria răspundere în 
format electronic; 

d. Adeverinţă de la Direcţia Resurse Umane din care să rezulte statutul  
(directorului de proiect şi a membrilor echipei de cercetare) 

 
Predarea  dosarelor se face la Rectorat, cabinet 301 – la d-na  Stepanian 

Agnes până la data de 17.02.2010, ora 11,00. 
 Vă rugăm să diseminaţi această informaţie în facultatea Dvs. 
 Vă mulţumim, 
 
 
 
 SECRETAR ŞTIINŢIFIC,   ŞEF BIROU CERCETARE,   
           Prof.dr.ing.Radu VASIU    Agnes STEPANIAN 
  
 
 


