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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6: Educație şi competențe 
O.S.6.13. - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de 
muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe 
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform 
SNCDI 
Titlul proiectului: „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața 
muncii” 
Cod SMIS 2014+: 153322 

Anexa 3 
 

Domnule Rector, 
 

 

Subsemnatul(a), ____________________________________________________________, 
CNP ___________________, identificat(ă) cu C.I. seria _____, nr. ___________, doctorand 
înmatriculat în anul ____ de studii universitare de doctorat în anul universitar 2022/2023 în  cadrul 
Școlii Doctorale _________________________________________________________________, 
domeniul  de  doctorat ______________________________________, tema de cercetare: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________, vă  rog  să-mi  aprobaţi înscrierea  la  concursul  pentru  
obţinerea  unei  burse doctorale acordate   în   cadrul proiectului „Suport educațional și formativ 
pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”, contract 
POCU/993/6/13/153322, finanţat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Menţionez că am luat cunoștință de prevederile Metodologiei privind selecția beneficiarilor 
proiectului „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea 
inserției în piața muncii”, contract POCU/993/6/13/153322. 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 
- Copia documentului de identitate; 
- Copia certificatului de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul); 
- CV (în format Europass) semnat şi datat pe fiecare pagină;  
- Raportul de autoevaluare – pe baza căruia va fi evaluată performanța științifică (Anexa 4); 
- Recomandare din partea coordonatorului de doctorat cu privire la îndeplinirea cerinţelor 

specifice; 
- Declaraţia tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal (Anexa 5); 
- Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări (Anexa 6). 

 

 

Data:          Semnătura, 


