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CERERE DE ÎNSCRIERE 

Domnule Rector, 

Subsemnatul (subsemnata)……………………………………................................., 

doctorand/ doctor în domeniul…………., din anul………………., vă rog să-mi aprobaţi 

înscrierea la procesul de selecție pentru includerea în grupul țintă – doctoranzi şi 

cercetători post-doctorat în cadrul Programului instituțional de pregătire doctorală şi 

postdoctorală IOSUD - Universitatea Maritimă din Constanţa, Proiectul Excelența 

academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de 

formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor 

– ANTREPRENORDOC. 

Menţionez că am luat notă de prevederile Procedurii privind selecţia 

candidaţilor pentru programul  instituțional de pregătire postdoctorală. 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 

1. Copie de pe cartea de identitate/ buletinul de identitate. 

2. Copie de pe certificatul de căsătorie, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui. 

3. Curriculum vitae, redactat în limba română, în format Europass, semnat și datat pe 

fiecare pagină. 

4. Lista de lucrări ştiinţifice publicate şi/sau prezentate la evenimente ştiinţifice, semnată 

și datată pe fiecare pagină. 

5. Copie de pe diploma de doctor şi/sau ordinul ministrului care să ateste obţinerea 

acestui titlu în România, în domeniile indicate la Art.7 al Procedurii privind selecţia 

candidaţilor pentru programul  instituțional de pregătire postdoctorală. 

6. O scrisoare de recomandare, semnată de conducătorul de doctorat sau, dacă nu este 

posibil, de un profesor universitar / conferențiar universitar  

7.  Proiectul (planul) de cercetare ştiinţifică postdoctorală pentru tema aleasă. 

8.  Copii de pe diplomele de licenţă şi de master. 

9. Copii de pe orice alte acte relevante în dovedirea competenţei ştiinţifice şi 

profesionale (participări la conferinţe, seminare, congrese etc.). 
 

Data,           Semnatura, 

Sunt de acord ca datele cu caracter personal conţinute de această Cerere să fie prelucrate de Universitatea Maritimă 

din Constanţa în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

27 aprilie 2016 privind  protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date. Am luat la cunoştinţă de faptul că în baza  RegulamentuluiI (UE) 2016/679 am dreptul de acces, intervenţie şi 

opoziţie asupra acestor date personale, formulând o cerere scrisă, datată şi semnată. 

Am înţeles că pentru mai multe detalii şi informaţii pot contacta Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter 

personal, direct sau la adresa dpo@cmu-edu.eu. sau pot fi accesate paginile de internet ale Universităţii: https://cmu-

edu.eu/dpo/  https://cmu-edu.eu/admitere - „Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal” sau ale 

Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Bucureşti, Bulevardul General Gheorghe 

Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Romania, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, dpo@dataprotection.ro, Fax: 

+40-241-617260, Tel: +40-241-664740, Web:  http://www.dataprotection.ro. 
Data,           Semnatura, 
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