
 

 

Înscrieri grup-țintă în cadrul proiectului „Îmbunătățirea interacțiunii 

universității cu mediul de afaceri” la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică 

 

Activități organizate în cadrul proiectului  

 Săptămâna carierei (30 martie-3 aprilie) – întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri 

 Concursul de eseuri Carierea mea (premii în valoare de 700 lei) 

 

Condiții de eligibilitate 

Candidații care pot aplica pentru înscrierea în grupul țintă trebuie: 

 să fie înmatriculați în anul I, II, III sau IV de studiu la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică 

(se vor selecta cu prioritate studenți ai secției Ingineria Substanțelor Anorganice și Protecția 

Mediului, conform procedurii de selecție stabilită în cadrul proiectului) 

 să nu beneficieze de finanțare prin alte proiecte finanțate din fonduri europene pentru activitățile la 

care vor participa 

 să fie cetățean al Uniunii Europene 

 

Documente pentru dosarul de selecţie 

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente: 

 Cerere de înscriere; 

 Formularul de înscriere în grupul ţintă; 

 Acord de utilizare a datelor personale; 

 Declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de dublă finanţare; 

 Curriculum Vitae; 

 Angajament de a respecta condiţiile proiectului şi de a urma activităţile care îi revin în situaţia 

selectării; 

 Copie nelegalizată după cartea de identitate;  

 Copie nelegalizată după certificatul de naștere; 

 Copie nelegalizată după certificat căsătorie/sentință divorț definitivă (dacă este cazul); 

 Copie nelegalizată după ultimul act de studii (se copiază şi faţa şi verso-ul diplomei); 

 Adeverinţă de la Secretariatul Facultăţii, prin care se atestă statutul de student înmatriculat. 

 Acord de voluntariat 

Formularele tip se descărcă de la adresa http://granturi.ubbcluj.ro/iuma/studenti/inscriere1.php/. 

 

Dosarele se vor prelua în perioada 9-19 martie, între orele 16:00-17:00, de luni până vineri, în 

cabinetele 114 și 156, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Strada Arany Janos, Nr. 11. 

 

Persoane de contact: 

Asist. dr. Liliana Bizo (lbizo@chem.ubbcluj.ro) 

Lector dr. Petronela M. Petrar (ppetrar@chem.ubbcluj.ro) 
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