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Investeşte în  oameni! 
 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii 
bazate pe cunoaştere 
Domeniul major de intervenţie 1.5 Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării 
Titlul proiectului: Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului 
de studii şi cercetare postdoctorale  
Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104 

               Beneficiar: Academia Română 
 

Programarea interviului 

Domeniul ISTORIE 

 

Candidaţii declaraţi admişi în urma evaluării dosarului de competiţie depus în cadrul temei de 
cercetare în domeniul ISTORIE sunt invitaţi să participe la cea de-a doua probă a competiţiei, 
interviul.  

Interviul va avea loc în data de 15 iunie 2011, cu începere de la ora 09.00, în sala 
Departament de Formare (parter, stanga), Institutul de Studii Germane, str. I.C. Brătianu nr. 
22, Cluj-Napoca.   

Intrarea se va face în ordine alfabetică. Orele aproximative de intrare în interviu ale candidaţilor vor 
fi afişate pe uşa sălii de interviu. Candidaţii sunt rugaţi să fie prezenţi la interviu cu minimum 15 
minute înainte de ora programată pentru fiecare. Pentru programare vă rugăm să consultaţi lista de 
mai jos. 

Reamintim faptul că această probă este obligatorie, neprezentarea candidatului fiind considerată 
retragere din competiţie. Interviul nu poate fi reprogramat. 

Pentru eventuale alte nelămuriri, ne puteţi contacta la adresa de email a proiectului: 
postdoc61104@ubbcluj.ro   

Vă dorim succes! 

 

Echipa de implementare a proiectului POSDRU 89/1.5/S/61104 
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Programare interviu 15.06.2011 - domeniul ISTORIE 

Ora Nume şi prenume candidat 

09.00 BALOG Iosif Marin 

09.30 BĂRBULESCU Constantin 

10.00 BODALE Horaţiu Mihai 

10.30 MADLY Lajos-Lorand 

11.00 TEŞCULĂ Nicolae 

11.30 VAIDA Ovidiu 

 


