
 

 
Calendarul competiţiei: 

 

 
ACTIVITATE TERMEN 

Lansarea competiţiei 10.11.2014 

Depunerea cererilor de acordare a bursei 21.11.2014 

Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea 24.11.2014 

Evaluare cererilor de acordare a bursei şi susţinerea probei interviu                  24.11 - 02.12.2014 

Publicarea rezultatelor finale 03.12.2014 

Contractarea 05.12.2014 
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ANEXA  1 - Lista olimpiadelor internaţionale 

 

 

Nr. crt. OLIMPIADA 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

1.  Olimpiada internațională de lingvistică 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

2.  Olimpiada internațională de matematică 

3.  Olimpiada internațională de fizică 

4.  Olimpiada internațională de chimie  

5.  Olimpiada internațională de biologie 

6.  Olimpiada internațională de astronomie 

7.  Olimpiada internațională de astrofizică și astronomie 

8.  Olimpiada internațională de științele pământului 

ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE 

9.  Olimpiada internațională de filosofie 

10.  Olimpiada internațională de geografie 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

11.  Olimpiada internațională de informatică 
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ANEXA 2 - Cererea de acordare a bursei  

Identificator: PN-II-RU-BT-2014-2 

 

A. Candidatul 

A.1 Informaţii generale 

 Nume: 

 Nume anterioare (dacă este cazul): 

 Prenume: 

 Data naşterii: 

 Adresa de domiciliu: 

 Telefon: 

 Adresa de e-mail: 

 

A.2 Domeniul de interes al candidatului 

B. Universitatea gazdă 

 

B.1 Denumirea universității / Facultății / Departamentului / Centrului de cercetare 

 

B.2. Descrierea facultății / departamentului / centrului de cercetare (max. 200 cuvinte, se vor 

preciza elemente legate de resursele umane și de infrastructură disponibile, precum și de prestigiul 

științific al colectivului de cercetare) 

 

C. Laboratorul care are un acord de colaborare cu universitatea (dacă este cazul) 

 

C.1. Denumirea instituției / laboratorului 

 

C.2. Descrierea laboratorului (max. 200 cuvinte, se vor preciza elemente legate de resursele 

umane și de infrastructură disponibile, precum și de prestigiul științific al colectivului de cercetare) 

 

D. Coordonatorul/mentorul tânărului/tinerei absolvent/absolventă  

Nume: 

 Prenume: 

 Telefon: 

 Adresa de e-mail: 
 

E. Scrisoarea de intenţie a candidatului  

(prin care se motivează alegerea domeniului de studiu/cercetare, a universităţii şi a laboratorului de 

cercetare, dacă este cazul, precum şi direcțiile de cercetare pe care dorește să le abordeze - max. 5 

pagini) 
 

Anexe
1
: 

1. Diploma/certificatul obţinut în urma participării la olimpiada internaţională/competiţia  

internaţională/globală de inovare. Documentul necesită traducere în cazul în care nu este 

într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană). Se va indica pagina 

web oficială a olimpiadei internaţionale sau competiţiei internaţionale/globală de inovare; 

2. Adeverința de student; 

3. Acordul universităţii gazdă şi acceptul laboratorului, dacă este cazul, privind desfășurarea de 

către beneficiarul/beneficiara bursei a unei activități de cercetare în laboratoarele 

universității, asigurarea îndrumării necesare, precum și a accesului la infrastuctura de 

cercetare adecvată, cel puțin pe perioada de acordare a bursei; 

4. CV-ul coordonatorului/mentorului tânărului absolvent/tinerei absolventă. 

                                                 
1
 Notă: Toate anexele se scanează şi se încarcă în platforma de depunere www.uefiscdi-direct.ro  

http://www.uefiscdi-direct.ro/

