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ANEXA 7.3 
Rezultate selecţie POSTDOC 

 
Comisia de Evaluare şi Selecţie a dosarelor candidaţilor post-doctoranzi 

(CES-POSTDOC) de la nivelul ......, numită cu aprobarea Consiliului de 
Administraţie al ........ şi compusă din: ................................., având în vedere:  

- prevederile Metodologie de recrutare și selecție a grupului țintă  (burse 
post-doctorale) în cadrul proiectului „Performanță în cercetare”, ID 
153178,,  

- condiţiile specifice din Ghidul solicitatului – Condiţii specifice - „Sprijin 
pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat”, 

- Fişele individuale de eligibilitate (Anexa 7.1) ale candidaţilor 
- Fişele individuale de evaluare (Anexa 7.2) ale candidaţilor, 

 
 
Hotărăşte şi publică Listele rezultatelor concursului pentru acordarea burselor 
post-doctorale, după cum urmează: 
 

I. Şcoala doctorală: …………………… 
Domeniul: …………………….. 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Eligibil/ 
Neeligibil 

Punctajul 
obţinut 

ADMIS/ 
RESPINS 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
…     
…     
 

II. Şcoala doctorală: …………………… 
Domeniul: …………………….. 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Eligibil/ 
Neeligibil 

Punctajul 
obţinut 

ADMIS/ 
RESPINS 

1.     
2.     
3.     
4.     
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5.     
…     
…     
 
........... 
 
Data : ……………….. 
 

Comisia de Evaluare şi Selecţie a dosarelor candidaţilor post-doctoranzi  
(CES-POSTDOC) 

 
MEMBRII SEMNĂTURĂ 

 
1.  
 

 
 

…………………….. 
 

2.  
 

 
 

…………………….. 
 

3.  
 

 
 

…………………….. 
 

Data : ……………….. 
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