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ANEXA 7
Ghid de evaluare a candidaţilor şi dosarelor de concurs
DOC
I. Eligibilitatea candidatului şi dosarului de concurs
Nr.
crt.
1.

2.
3.

4.

5.

Criterii de eligibilitate
Candidatul are domiciliul sau reședința în una din cele 7
regiuni de dezvoltare vizate de proiect din România
(Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru,
Sud-Est şi Sud-Muntenia)
Candidatul are cetăţenia română sau a unui stat membru
UE
Candidatul este înmatriculat ca doctorand în ultimul an de
studii doctorale la nivelul UCV pe locuri subvenționate de
la bugetul de stat, in regim cu taxă sau din alte surse legal
constituite sau în perioada de prelungire . Aceștia trebuie
să facă dovada participării la un program de cercetare cu
componentă aplicată, selectat în funcție de tema de
cercetare studiată, și desfășurat în cadrul unei instituții din
colaboratoare (sector academic și non academic).
Candidatul trebuie să prezinte un document justificativ
pentru înmatricularea la studii universitare de doctorat
pentru unul dintre domeniile prioritare ale domeniilor
prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 20142020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă,
identificate pe baza potențialului lor științific şi comercial,
prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare
și Inovare 2014 – 2020.
Candidatul nu a beneficiat de burse în cadrul altor proiecte
finanțate din POCU și nu beneficiază simultan de bursă
acordată de la bugetul de stat (fapt asumat prin depunerea
Anexei 5)
Dosarul de concurs conţine Anexele 3-6 şi este conform
prevederilor Metodologiei de recrutare și selecție a
grupului țintă (burse doctorale)
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II. Evaluarea dosarului de concurs
Nr.
Criteriul
Crt.
1. Activitate publicistică în domeniu
2.
3.
4.
5.

Participare la contracte/granturi de
cercetare
Burse în străinătate
Participări la manifestări ştiinţifice
Relevanţa temei de cercetare, caracterul
interdisciplinar, potenţialul de inovare

Aplicare
Studiu publicat

Punctajul
acordat
1

Participare

1

≥ 1 bursă

1

≥ 1 participare
Media
colocviului de
admitere la
doctorat ≥ 9,00
Media
colocviului de
admitere la
doctorat ≤ 9,00

1
2

1

La punctaje egale va prevala în ordine: Media anilor de studii licenţă, Media la
examenul de licenţă.

