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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 2 
 

Graficul de desfăşurare a procesului de selecţie a beneficiarilor de burse doctorale 
SESIUNEA 3 (actualizat) 

 

Etapa procesului de selecție Perioada de desfășurare 

Lansarea sesiunii 3 a concursului de selecție și înscrierea candidaților  

- Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat – Corp A, etajul al 

II-lea  

21 noiembrie – 06 decembrie 

2022, interval orar: 10.00-

14.00 

Afișarea listei candidaților eligibili și a listei candidaților neeligibili 07 decembrie 2022 

Evaluarea dosarelor de concurs 08 decembrie 2022 

Organizarea interviurilor  09-12 decembrie 2022 

Afișarea rezultate provizorii ale procesului de selecție (Lista 

candidaților admiși în grupul țintă, Lista candidaților aflați în 

așteptare și Lista candidaților respinși) 

13 decembrie 2022 

Depunerea eventualelor contestații (Biroul pentru Studiile 

Universitare de Doctorat – Corp A, etajul al II-lea) 

14 decembrie 2022 

interval orar: 10.00-14.00  

Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor finale 

(Lista candidaților admiși în grupul țintă, Lista candidaților aflați în 

așteptare și Lista candidaților respinși) 

15 decembrie 2022 

Semnarea contractelor de sprijin financiar 16 decembrie 2022 

Definitivarea listei de doctoranzi admiși în grupul țintă prin 

înlocuirea celor declarați admiși, dar care nu au semnat contractul 

cu cei aflați pe lista candidaților în așteptare sau prin redistribuirea 

locurilor neocupate în cazul unor domenii/grupuri de domenii de 

doctorat. Semnarea contractelor de sprijin financiar de către noii 

admiși și definitivarea grupului țintă al proiectului 

19 decembrie 2022 

 


