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Se aprobă, 

Rector, 
Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU 

 

Domnule Rector, 

Subsemnatul (a), _________________________________________________, doctor în 

ştiinţe, în domeniul ___________________________________________, din anul ___________, cu 

diploma de doctor seria _______, numărul _______________, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea pentru 

competiţia de selecţie a cercetătorilor postdoctorat din care va face parte grupul ţintă al proiectului de 

Burse Postdoctorale „ŞCOALA POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL AGRICULTURII ŞI 

MEDICINEI VETERINARE ID 89/1.5/S62371. 

 Menţionez că cercetarea postdoctorală va avea ca temă: _______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

în domeniul _______________________________, sub îndrumarea prof. univ. dr. _______________ 

___________________________, în calitate de tutore postdoctorat. 

 Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 

1. Curiculum vitae în limba română, în format Europass; 

2. Buletin de identitate/carte de identitate (în original şi copie); 

3. Certificat de căsătorie sau, după caz, alt act de schimbare a numelui, în original şi copie legalizată; 

4. Diploma de doctor (în original şi copie legalizată); 

5. Diploma de licenţă şi de master (după caz), cu suplimentele la diplomă/foile matricole, în original şi 

copie legalizată; 

6. Atestat de competenţe lingvistice, eliberat de Catedra de limbi stăine a USAMV Iaşi sau de alte 

instituţii acreditate; 

7. Memoriu de activitate ştiinţifică, având anexă lista cu realizările din activitatea ştiinţifică (anexa I) ; 

8. Recomandarea conducătorului de doctorat şi/sau a tutorelui postdoctorat (în cazul în care, din cauze 

obiective, nu este posibil să se furnizeze recomandarea conducătorului de doctorat, tutorele va 

face referire şi la teza de doctorat); 

9. „Scrisoare de intenţie” în care să se prezinte, pe scurt, motivaţia alegerii temei de cercetare şi a 

colectivului în care se vor efectua activităţile; 

10. Proiectul de cercetare ştiinţifică postdoctorală propus de către candidat (anexa II); 

11. Declaraţie pe proprie răspundere privind nesusţinerea financiară prin alte programe postdoctorale 

finanţate prin FSE sau din fonduri publice (anexa 5). 

 

__________________ 

Solicitant,    
Nume şi prenume___________________  

Semnătura ________________________ 


