
D O M N U L E     D E C A N , 

 

 

 Subsemnatul/a, __________________________________________________ , 

doctor în Drept la ______________________________________________________ , 

titlu științific obținut în data de ___________________________________________ , 

grad didactic _________________________________________________________ , 

mă înscriu la selecţia pentru admiterea în Programul postdoctoral de cercetare 

avansată în domeniul Dreptul european al drepturilor omului, sesiunea septembrie 

2019, organizat în cadrul Centrului Postdoctoral de Drept din cadrul Şcolii Doctorale de 

Drept, în perioada 01.10.2019 - 30.09.2021. 

 Anexez: fotocopii după cartea de identitate, certificatul de naştere, actul de 

schimbare a numelui (dacă este cazul) și diploma de doctor; adeverință/adeverințe 

privind activitatea didactică universitară în calitate de titular sau activitatea de cercetător 

științific (dacă este cazul); adeverință/adeverințe privind activitatea profesională în 

domeniul juridic (dacă este cazul); CV;  Lista lucrărilor științifice; teza de doctorat; 

_____ lucrări științifice reprezentative publicate (cel mult trei); dovezi privind 

cunoașterea limbii franceze, și anume: _______________________________________ 

____________________________________________________________________ ; 

propunerea temei de cercetare postdoctorală și a temei lucrărilor de cercetare științifică 

semestriale, cu justificarea importanței și actualității acestora, a metodelor de cercetare 

și a bibliografiei ce vor fi utilizate pe parcursul programului; dovada privind plata taxei 

de selecție sau scutirea de taxă (adeverință privind calitatea de cadru didactic titular la 

Facultatea de Drept a Universității din București), după caz. 
 

 Declar că nu există vreo stare de conflict de interese între conducătorul de 

cercetare postdoctorală și candidat, conform normelor Universității din București și 

regulilor indicate la pct. 2 din decizia de organizare a prezentului program de cercetare 

postdoctorală. 
 

 Declar că SUNT / NU SUNT de acord cu înregistrarea audio și video a 

colocviului oral de selecție. Am luat cunoștință de faptul că, în cazul în care îmi exprim 

acordul pentru înregistrarea audio și video, aceasta va putea fi folosită numai pentru 

soluționarea eventualelor petiții, va fi realizată o singură înregistrare, DVD-ul va fi 

sigilat imediat după efectuarea înregistrării, în prezența mea, și - dacă nu va exista nicio 

petiție - va fi distrus pe data de 01.10.2019. 
 

 Data:       Semnătura: 

 

 ____.09.2019    _______________________ 

 

 

DOMNULUI DECAN 

FACULTATEA DE DREPT, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 


