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Aprobat, RECTOR,  

Prof.dr Cornel CĂTOI 

 

REGULAMENT / PROCEDURĂ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ 

 

   Capitolul I. Prevederi generale 

 

Art. 1. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV 
Cluj-Napoca), în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din 

Cluj-Napoca (UMF Cluj), University of Iceland, Islanda și University of Oslo, Norvegia va susține 
cercetarea științifică prin acordarea a 10  burse în cuantum de 820 euro/participant și 10  burse 

în cuantum 565 euro/participant pentru studenți și/sau doctoranzi ai Universității de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca în cadrul proiectului cu titlul ”Continuous Flow 

Interchange of Communication and Knowledge in Biomedical University Research – FLOW”, 

Contract de finantare nr. 21–COP–0034 nr. 4321/18.02.2022. Perioada de implementare a 
proiectului este martie 2022 - septembrie 2023.  

Bursele în cuantum de 820 euro vor fi utilizate pentru efectuarea unei mobilități de scurtă 

durată (5 zile) la Universitatea din Islanda, Reykjavik (530 euro/participant pentru transport și 290 
euro/participant pentru diurna și cazare), iar cele în cuantum de 565 euro vor fi utilizate pentru 

efectuarea unei mobilități de scurtă durată (5 zile) la Universitatea din Oslo, Norvegia (275 
euro/participant pentru transport și 290 euro/participant pentru diurnă și cazare).  

Fiecare beneficiar din grupul țintă va avea obligatoriu un mentor pentru programul SEE din 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, respectiv de la parteneri, 
conform repartiției de mai sus. Candidatii care se înscriu în competiție trebuie să întruneasca criteriile 
mentionate, dar prioritate vor avea cei ce aparțin unei minoritați etnice (fiind încurajată participarea 
studenților de etnie rromă). 

Art. 2. Selecția studenților se va face pe baza unui concurs de dosare, care se vor incarca în 
mediul online și vor fi evaluate de Comisia prezidată de Reponsabilul de proiect, Prof. Dr. Cenariu 
Mihai Cosmin. 

Art. 3. Studenții și doctoranzii declarați  admisi vor beneficia de o mobilitate 
internațională la University of Iceland,  din Reykjavik, Islanda, pentru o perioadă de 5 zile, în 

cuantum de 820  euro/participant, respectiv la Universitatea din Oslo, Norvegia, pentru o 

perioadă de 5 zile, în cuantum de 565 euro/participant. 

Art. 4. Selecția se va realiza pe baza unei proceduri de selecție fondată pe criterii 
obiective, cu respectarea principiilor egalității de șanse și a nediscriminării, însă prioritate în selecția 
cererilor vor avea participanții care aparțin unei minorități etnice (rroma, germană, maghiară, ruși-
lipoveni, turci, sârbi, aromâni, macedoneni, evrei, etc.). 
 

Art. 5.  Comisia de evaluare va fi formată din membrii echipei de implementare a 



                      

Proiect finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 

Titlul proiectului:  ”Continuous Flow Interchange of Communication and Knowledge in Biomedical University 

Research” 

2 

 

proiectului FLOW și de persoane cu expertiză în citometrie în flux, responsabili de formarea grupului 
țintă, după cum urmează: 
 
-Presedinte Comisie,– Prof. Dr. Cenariu Mihai Cosmin 
- Membru 1– Expert științific - Prof. Dr. Tăbăran Flaviu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Membru 2  Expert științific – Prof. Dr. Beteg Florin 
- Secretar Comisie – ec Roxana Neamtu  

 
Art. 6. Comisia de evaluare stabilește punctajul aplicaților după analizarea dosarelor de 

concurs 
depuse conform calendarului de selecție pe adresa de email: mihai.cenariu@usamvcluj.ro        
Dosarul de concurs va conține următoarele documente: 
 

- Formular de înscriere (Anexa I ); 
- Curriculum Vitae în format european (datat și semnat), completat cu lista publicațiilor 
sau participărilor la manifestări știintifice cu tematică similară sau apropiată proiectului; 
- Participarea la congrese studențești, afilierea la un Cerc Stiintific Studentesc; 
- Scrisoare de motivație (Maxim 1 pagina); 
- Declarație pe propria răspundere dacă aparține unei minorități etnice; 
- Copie dupa cartea de identitate; 
- Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor personale (Acord GDPR, Anexa 
II); 
- Adeverinta student Medicină Veterinară la USAMV Cluj-Napoca sau Adeverinta 
doctorand USAMV Cluj-Napoca. 
 
Toate documentele vor fi semnate, datate, scanate și apoi trimise prin e-mail la adresa 

specificată mai sus.  
 

Art. 7. Participarea în prezentul proiect se va desfășura pe parcursul a 12 luni, respectiv 
in perioada octombrie 2022 – septembrie  2023. 
 

Capitolul II. Criterii de eligibilitate 

 

Art. 8. Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă, format din studenti si doctoranzi, 
trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții: 
 

1. Sunt cetațeni UE cu domiciliul sau reședința în România, care urmează programele de studii 
ale USAMV Cluj-Napoca, subvenționate de la bugetul de stat, în regim cu taxa sau din alte 
surse legal constituite. 

2. Sunt înmatriculați ca doctoranzi în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară Cluj – Napoca sau sunt studenți ai Facultății de Medicină Veterinară, USAMV Cluj-
Napoca.  
 

Capitolul III. Metodologie de selecție 
 

Art. 9. Selecția studenților și a doctoranzilor se va face pe baza unui concurs de selecție, prin 

mailto:mihai.cenariu@usamvcluj.ro
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trimiterea de către candidat a dosarului de concurs, în format electronic, conform calendarului de 
selecție, către adresa de email: mihai.cenariu@usamvcluj.ro 
 

Art. 10. Aplicațiile vor fi evaluate conform performanțelor universitare și scrisorii de 
motivație.  
Vor fi selectați pentru participarea în proiectul "FLOW", candidații care respectă criteriile de 
eligibilitate, în ordinea punctajului obținut, în funcție de numărul de locuri disponibile (10 de locuri cu 
bursă, care efectuează deplasarea și 10 locuri fără bursă, care participă la activitățile online). 
 

Art. 11. În cazul în care aplicantul se va califica pentru participarea în proiect ca urmare a 
evaluării dosarului său, acesta are obligația de a depune în format fizic toate documentele 
trimise inițial pe adresa de email mihai.cenariu@usamvcluj.ro, semnate în original, la adresa 
comunicată prin scrisoarea de acceptare în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data publicării 
rezultatelor selecției. 
 

Art. 12. Nu se acceptă completarea sau înlocuirea documentelor din dosar după depunerea 
acestuia în format electronic. 
 

Art. 13. Se va constitui o comisie de evaluare desemnată prin decizie a reprezentantului legal 
a dosarelor depuse. Membrii sunt cadre didactice și cercetători cu experiență relevantă în 
cercetarea științifică (ex. cercetare fundamentală, clinică etc.); comisia va include membri ai 
echipei de implementare a proiectului SEE.  

Fiecare aplicație va fi evaluată în mod independent de către 2 membri din comisie. Pentru 
calculul punctajului final, se va face media punctajelor acordate de fiecare evaluator. 
 

Art. 14. CV-urile și scrisorile de motivație vor fi evaluate conform grilelor de evaluare 
atașate prezentului regulament. Punctajul final va fi calculat conform formulei: 50% - punctajul 
obținut în urma evaluării CV-ului, 40% - punctajul obținut în urma evaluării scrisorii de motivație a 
candidatului, 10% - punctajul obținut în urma apartenenței la o minoritate etnica. 

 

Art. 15. Departajarea candidaților cu același punctaj situați pe ultimele locuri din clasament se 
va realiza luând în considerare ca prim criteriu – punctajul obținut în urma evaluării CV-ului, 
criteriul doi – punctajul obținut în urma evaluării scrisorii de motivație a candidatului, criteriul trei 
– punctajul obținut în urma evaluării apartenenței la o minoritate etnica. 

 
    Art. 16. Comunicarea rezultatelor finale se va face în ordine descrescătoare conform 
punctajului acordat, pe site-ul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, la 
secțiunea Anunțuri, în termen de 14 zile calendaristice de la termenul limită de depunere a 
dosarelor de concurs. 

 
 
 

Art. 17. Eventualele contestații se trimit pe adresa de email mihai.cenariu@usamvcluj.ro, în 
termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor. Contestațiile vor fi analizate de o comisie 
independentă de cea de evaluare a dosarelor, dupa cum urmeaza:  

mailto:mihai.cenariu@usamvcluj.ro
mailto:mihai.cenariu@usamvcluj.ro
mailto:acamed.umfcluj@gmail.com
mailto:mihai.cenariu@usamvcluj.ro
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Presedinte Conf dr Pall Emoke  
Membru 1 Conf Rugina Dumitrita  
Membru 2 Sef Lucrari dr Borzan Mihai  
Secretar comisie dr Simona Oros 
 
 

 
Art. 18.  Dintre cei declarati admisi, 10 studenți/doctoranzi aparținând Universității de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca,  vor beneficia de o mobilitate fizica  la  
Universitatea din Oslo pe o perioadă de 5 zile iar10 vor participa la mobilitati online la aceeasi 
universitate din cadrul proiectului. 
 

Art. 19. În cazul în care pentru unii din candidații declarați admiși există situații obiective care 
împiedică participarea la proiectul "FLOW ", aceștia vor fi înlocuiți cu următorii din clasamentul final. 
Capitolul IV. Criteriile de performanță 

 

Art. 20. Studenții/Doctoranzii bursieri vor trebui să îndeplinească pe durata de 
implementare a proiectului următoarele criterii de performanță, pentru a beneficia de bursa de 
mobilitate la Universitatea din Islanda, respectiv Universitatea din Oslo în cuantum de 820 de euro, 
respectiv 565 euro: 
 

a. participarea la cursuri și activități specifice proiectului  (conferinte științifice, vizitarea și 
înscrierea pe platforma electronica transnatională a proiectului)  

b. participarea la conferințe transnaționale din domeniul de interes al proiectului, pe parcursul 
participării ca beneficiar în proiect; 

c. participarea la mobilitatea transnațională organizată în colaborare cu University of Iceland 
(Islanda) si University of Oslo (Norvegia). 

 
Art.21 Calendarul depunerii și analizei aplicațiilor este următorul: 
 

Activitate Perioada 

 Incarcarea aplicațiilor pe adresa de e-mail mihai.cenariu@usamvcluj.ro 19.09.2022-07.10.2022 
 

Analiza aplicatiilor și afișarea rezultatelor parțiale 10.10.2022 

 Trimiterea contestațiilor 11.10.2022 
Analiza contestațiilor  12.10.2022 

Afișarea rezultatelor finale 13 .10.2022  
 
 
Capitolul V. Sancțiuni 
 

Art. 23.  Aplicatiile  candidaților vor fi respinse dacă: 
- Încalcă oricare din condițiile de formă ale prezentului regulament. 
- Nu respectă formularele și anexele prezentului regulament. 

 

mailto:mihai.cenariu@usamvcluj.ro
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Contact: 

 

Responsabil proiect: Prof. Dr. Cenariu Mihai Cosmin, mihai.cenariu@usamvcluj.ro  

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Medicina Veterinară,  

Calea Mănăș tur 3-5, +40-374-492.010  
 

 
Intocmit,  

 
 Responsabil de Proiect                                                                                        

Prof. Dr. Cenariu Mihai Cosmin                                                                    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

mailto:mihai.cenariu@usamvcluj.ro


                      

Proiect finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 

Titlul proiectului:  ”Continuous Flow Interchange of Communication and Knowledge in Biomedical University 

Research” 

6 

 

Anexa I 
 
 

Formular de înscriere 
 

 

          Proiect SEE – "Continuous Flow Interchange of Communication and Knowledge in Biomedical 

University Research" 
 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în parteneriat cu 
Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca (UMF Cluj), Universitatea 
din Islanda și Universitatea din Oslo va susține cercetarea științifică prin acordarea a 10  burse în 
cuantum de 820 euro/participant și 10  burse în cuantum 565 euro/participant pentru studenți și/sau 
doctoranzi ai Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca în cadrul proiectului 
cu titlul ”Continuous Flow Interchange of Communication and Knowledge in Biomedical University 
Research – FLOW”, Contract de finantare nr. 21–COP–0034 nr. 4321/18.02.2022. 

Proiectul își propune dezvoltarea abilităților practice și de cercetare  ale grupului țintă în 
domeniul medicinei translationale.  

Proiectul se va desfășura pe parcursul anilor 2022 și 2023, iar participanții vor beneficia de o 
bursa de mobilitate la Universitatea Iceland din Islanda, pe o perioadă de 5 zile, în cuantum de 820 
euro/participant  (deplasare și cazare în Islanda), respectiv o bursă de mobilitate la Universitatea din 
Oslo, pe o perioadă de 5 zile, în cuantum de 565 euro/participant (deplasare și cazare în Norvegia). 

De asemenea participarea în cadrul proiectului îi va ajuta la stabilirea de noi relații 
profesionale, la nivel national și international, perfecționarea cunoștințelor privind tehnicile de 
laborator în citometria în flux, alături de o echipă tânără și performantă. 

Participanții în proiect vor avea ocazia ca pe lângă participarea la mobilități în cadrul 
proiectului, să ia parte la manifestări științifice alături de echipa "FLOW" și sa-și îmbunătățească 
abilitățile și cunoștințele în domeniul medical. 

Completarea acestui formular reprezintă înscrierea dumneavoastră în proiect. Vă rugăm 
completați cu atenție toate secțiunile acestui formular. 
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I Date generale 
 

1. Nume și Prenume 
 
……………………………………………………………………………………………… 

 
 

2. Adresa de domiciliu, din cartea de identitate (strada, apart., oras, județ, țara) 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

 

 

3. Naționalitate  

 

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

 
4. Etnie 

………………………………………………………………………….. 

5. E-mail 

 
………………………………………………………………………… 

 

6. Telefon  

………………………………………………………………………… 

7. Statut an universitar 2022-2023 (student, doctorand) / domeniul 

……………………………………………………………………….. 
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        II Secțiune pentru doctoranzi   

1. Doctorand in domeniul:  

……………………………………………………………. 

2. Coordonator științific 

…………………………………………………………… 

3. Stadiul publicării de articole (ISI, BDI) 

 

……………………………………… 
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Anexa 2 

 

 

 

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 

Subsemnatul/subsemnata__________________________, student/doctorand la Facultatea de 

_______________, specializare/domeniul_____________________________________,  prin 

acest acord imi exprim in mod expres consimtamantul pentru utilizarea urmatoarelor date cu 

caracter personal:  nume, prenume, numar telefon, adresa email, domiciliul, extras cont.  

Aceste date for fi procesate de catre Biroul Erasmus+ in conditiile prevazute de catre 

regulamentul (UE) din 2019/679 privind protectia datelor cu caracter personal ale persoanelor 

fizice. 

 

Inteleg si sunt de acord ca informatiile cu caracter personal sunt necesare pentru 

identificarea in istoricul activitatilor in cadrul proiectului, pentru a putea realiza contractul 

financiar, raport de etapa/ final precum si pentru alte solicitari ce pot interveni in orice perioada 

de timp, in cadrul proiectului. 

 

 

 

Nume si prenume:  

Semnatura  

Data si locul 

 


