
 

 

 

 

 
 

 
 

   

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe  
O.S.6.13: Creșterea numărului absolvenților de învațamânt terțiar universitar si non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare 
a accesului la activitați de învațare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial 
competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI  
Titlul proiectului: Competențe antreprenoriale și cercetare de excelență în programele de studii doctorale și postdoctorale – ANTREDOC  
Cod proiect: POCU/380/6/13/123927  
 

Concurs de selecție a grupului țintă ANTREDOC – seria a 2-a 
 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca anunţă concursul de selecţie a grupului țintă din cadrul proiectului 
„Competențe antreprenoriale și cercetare de excelență în programele de studii doctorale și postdoctorale – 
ANTREDOC”, cod SMIS 123927.  

Grupul ţintă al proiectului Antredoc:  

 » Selecția grupului țintă va fi organizată în trei serii.  

 » A doua serie (2021-2022) este formată din 23 studenți doctoranzi și 11 cercetători postdoctorali.  

Studenții doctoranzi din grupul țintă trebuie să fie înmatriculați în ultimii doi ani ai programului de studii 
doctorale la IOSUD-UTCN în domeniile de studii doctorale: Arhitectură, Calculatoare și Tehnologia Informației, 
Inginerie Civilă și Instalații, Inginerie electrică, Inginerie electronică, Telecomunicații și Tehnologii 
Informaționale, Inginerie Industrială, Inginerie și management, Ingineria Materialelor, Inginerie Mecanică, 
Ingineria Mediului, Ingineria Sistemelor și Matematică.  

Cercetătorii postdoctorali trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în programul 
postdoctoral de cercetare avansată al IOSUD-UTCN (http://iosud.utcluj.ro/program-postdoctoral.html) în 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI și să fi obținut o diplomă de doctor în știinte cu cel mult 5 
ani înainte de admiterea în programul Antredoc.  

Informaţii referitoare la concursul de selecţie în cadrul proiectului ANTREDOC se găsesc la adresa:  

http://antredoc.utcluj.ro/#grup-tinta 

Depunerea dosarelor se face la sediul IOSUD-UTCN din Str. Constantin Daicoviciu nr. 15, 400020, Cluj-Napoca:  

Grup ţintă - studenți doctoranzi: sala 439 

Secretar: Ing. Dorina BĂRĂIAN  

Telefon: 0264 401293  

E-mail: Dorina.Baraian@staff.utcluj.ro 

Secretar: Ec. Livia FILIP  

Telefon: 0264 401292  

E-mail: Livia.Haiduc@staff.utcluj.ro 

Grup ţintă - cercetători postdoctorali: sala 442 

Secretar: Dr. Adina MEZEI  

Telefon: 0264 401216  

E-mail: Adina.Mezei@staff.utcluj.ro 
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