
Proiect cofininnt dii Foidul Socinl Europeni prii Progrnmul ppernnioinl Cnpitnl Umni 2014-2020
Axn prioritnră 6 - Educnnie și competeine
pbiectiv specifc 6.13 - Creșteren iumărului nbsolveinilor de îivănămâit terninr uiiversitnr și ioiuiiversitnr cnre își găsesc ui loc de muică
urmnre n nccesului ln nctivităni de îivănnre ln ui poteininl loc de muică/cercetnre/iiovnre, cu ncceit pe sectonrele ecoiomice cu poteininl
competitiv, ideitifcnte coiform SNC, și domeiiile de specinlizanre iiteligeită, coiform SNCfo
Titlul proiectului: Progrnm peitru creșteren performninei și iiovării îi cercetnren doctornlă și postdoctornlă de exceleină-PRpoNVENT
Coitrnct ir. 62487/03.06.2022 PpCU/993/6/13 - Cod SMoS:153299

REZULTATE SELECȚIE GRUP-ȚINTĂ (etapa septembrie 2022)
în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul

Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Apel:
POCU/993/6/13 - Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea

doctorală și postdoctorală de excelență (PROINVENT – cod proiect 153299)

LISTĂ CANDIDAŢI ÎNSCRIŞI
ELIGIBILITATE ŞI EVALUARE DOSARE

DOCTORANZI

Nr.
crt.

Nume, prenume
(nume după
căsătorie)

Domeniul de
doctorat / Anul

admiterii la
doctorat

Domeniu de
specializare

inteligentă CDI

Evaluare
dosar

1.
BĂfpo  f.  A.  VoCTpR
ALEXANfRU

Tentru  și  nrtele
spectncolului/2019 Săiătnte fosnr eligibil

2. BENESCU f. VLAf

Tentru  și  nrtele
spectncolului/2018 Săiătnte fosnr eligibil

3.
CpSTEA  G.GEpRGE
ALBERT

Tentru  și  nrtele
spectncolului/2018 Săiătnte fosnr eligibil

4.
fpBREA G. GEpGoANA
AfELoNA

Tentru  și  nrtele
spectncolului/2019

Săiătnte fosnr eligibil

5.
GHoȚULESCU  o.
MARoANA

Tentru  și  nrtele
spectncolului/2019

Săiătnte fosnr eligibil

6.
NoCpLESCU  E.
CRoSToAN

 Ciiemntogrnfe  și
medin/2020

Tehiologin
iiformnniilor  și  n
comuiicnniilor,  spnniu
și securitnte

fosnr eligibil

Lider: Pnrteieri:
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Intervievarea candidaților eligibili  va avea loc în ordine alfabetică,  în data de
21.09.2022, la sediul UNATC din str. Tudor Arghezi nr. 3B, sala 303.

20.09.2022

Comisia de selecție,

Preşedinte: Prof. univ. dr. Liviu LUCACI ....................................

Membrii: Prof. univ. dr. Alexandru STERIAN

Prof. univ. dr. Mircea GHEORGHIU

....................................

....................................

Lider: Pnrteieri:
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REZULTATE SELECȚIE GRUP-ȚINTĂ (etapa septembrie 2022)
în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul

Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Apel:
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LISTĂ CANDIDAŢI ÎNSCRIŞI
ELIGIBILITATE ŞI EVALUARE DOSARE

CERCETĂTORI POST DOCTORAT

Nr.
crt.

Nume, prenume
(nume după
căsătorie)

Domeniul  titlului
de doctor

Domeniu de
specializare

inteligentă CDI

Evaluare
dosar

1. BpLfAȘU R. RpMoNA

Tentru  și  nrtele
spectncolului Săiătnte fosnr eligibil

2.
JoCMAN  S.  M.
ANfREEA 

Tentru  și  nrtele
spectncolului Săiătnte fosnr eligibil

3. PAVEL S. ȘTEFAN

Tentru  și  nrtele
spectncolului Săiătnte fosnr eligibil

Intervievarea candidaților eligibili  va avea loc în ordine alfabetică,  în data de
21.09.2022, ora 13, la sediul UNATC din str. Tudor Arghezi nr. 3B, sala 303.

20.09.2022

Comisia de selecție,

Preşedinte: Prof. univ. dr. Liviu LUCACI ....................................

Membrii: Prof. univ. dr. Alexandru STERIAN

Prof. univ. dr. Mircea GHEORGHIU

....................................

....................................

Lider: Pnrteieri:
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