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Investeşte în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial 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: “Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi 
internaţional” 
Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/132400 
 

       Nr.  10772 din 30.04.2014  
Metodologie cadru generală aprobată în Decizia nr. 10771 din 30.04.2014 a Comitetului de 
Supervizare constituit la Universitatea Babeș – Bolyai prin HCA nr. 6970 din 25.03.2014 

 

METODOLOGIE CADRU GENERALĂ PENTRU SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ 
 a proiectului cu titlul  

“Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi 
internaţional” 

 Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/132400  
depus în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr.159  

 „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”  

din iunie 2013 
 

Preambul 
 Prezenta metodologie a fost elaborată în  cadrul  proiectului  cu  titlul  “Tineri 
cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi internaţional” – în 
cadrul activităţii - A4.1 Managementul proiectului și achiziții. 

Proiectul este implementat în parteneriat de către un consorțiu format din Universitatea 
Babeș – Bolyai (lider de parteneriat), Academia Română – Filiala Cluj (P1), Universitatea din 
București (P2), Universitatea “Al. Ioan Cuza” din Iași (P3), Universitatea de Vest din Timișoara 
(P4). 

Obiectivul general al proiectului îl constituie abordarea integrată a dezvoltării resurselor 
umane din cercetare şi îmbunătățirea calității formării inițiale (doctoranzi) şi postuniversitare 
(cercetători postdoctorali) prin asigurarea participării acestora la programe doctorale si 
postdoctorale de calitate, care să permită dezvoltarea de competenţe profesionale specifice şi 
transversale necesare unei cariere de succes în cercetare.  

Proiectul îşi propune să susțină formarea cercetătorilor prin acordarea de sprijin financiar 
direct (burse, sprijin pentru mobilităţi transnaționale, recompensarea excelenţei în cercetare) şi 
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indirect prin activitățile organizate în cadrul proiectului (formare de competente transversale, 
organizarea de evenimente științifice în parteneriat, de seminarii de networking, școli de vară etc. ), 
sprijin care sa contribuie la creșterea atractivității carierei de cercetare şi să permită formarea de 
cercetători autonomi de elită, competitivi internațional şi capabili să genereze pe termen lung 
soluții inovative necesare creșterii competitivității economice şi dezvoltării durabile. 

Tinerii cercetători (doctoranzi şi cercetători postdoctorali) îşi vor dezvolta competenţele 
profesionale şi vor beneficia de sprijinul financiar direct şi indirect în cadrul Programelor doctorale 
şi postdoctorale de cercetare avansată ale instituţiilor partenere în proiect. 

 

I. PROGRAMELE DOCTORALE ŞI POSTDOCTORALE DE CERCETARE AVANSATĂ 
 

Art.1 Programele constituite în cadrul proiectului sunt:  

(1) Programul doctoral şi postdoctoral de cercetare avansată de MATEMATICĂ ŞI 
STIINŢELE NATURII; Programul doctoral şi postdoctoral de cercetare avansată 
de ŞTIINŢE SOCIALE; Programul doctoral şi postdoctoral de cercetare avansată 
de ŞTIINŢE UMANISTE; Programul doctoral şi postdoctoral de cercetare 
avansată INTERDISCIPLINAR – Rețea Integrată de Cercetări Interdisciplinare –
RICI şi Programul doctoral şi postdoctoral de cercetare avansată de 
EXCELENŢĂ ale Universităţii Babeş – Bolyai (S) 

(2)  Programul postdoctoral de cercetare avansată al Academiei Române Filiala  Cluj 
(P1),  

(3) Programul doctoral și postdoctoral de cercetare avansată al Universităţii 
Bucureşti (P2) şi 

(4)  Programul doctoral și postdoctoral de cercetare avansată al Universităţii Al. Ioan 
Cuza din Iaşi (P3). 

II. REGULI GENERALE DE ELIGIBILITATE ȘI DE ACORDARE A SPRIJINULUI 
FINANCIAR 
Art.2 Sprijinul financiar prin FSE se acordă doar doctoranzilor şi cercetătorilor 

postdoctorali care îşi înscriu cercetările în domeniilor prioritare ale Strategiei Naţionale 
pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013: tehnologiile societăţii informaţionale, 
energie, mediu, sănătate, agricultură, securitatea şi siguranţa alimentelor, bio-tehnologii, 
materiale, produse şi procese inovative, spaţiu şi securitate şi cercetări socio-economice şi 
umaniste.  

Art.3 Grupul ţintă eligibil include numai cetăţeni UE cu domiciliul sau reşedinţa 
legală în România.  

Art.4 În conformitate cu Ghidul specific al solicitantului pentru CPP 159 categoriile de 
grup ţintă eligibil sunt următoarele: 

(1) doctoranzi cu frecvenţă, înmatriculaţi la doctorat în anul I de studii universitare de 
doctorat în anul universitar 2011/2012,  
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(2) doctoranzi cu frecvenţă, înmatriculaţi la doctorat în anul I de studii universitare de 
doctorat în anul universitar 2012/2013,  

(3) doctoranzi cu frecvenţă, înmatriculaţi la doctorat în anul I de studii universitare de 
doctorat în anul universitar 2013/2014, şi 

(4) cercetătorii postdoctorali care deţin titlul ştiinţific de doctor cu cel mult 5 ani înainte 
de admiterea în programul postdoctoral. 

Art.5 Acordarea sprijinului doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorali din grupul ţintă se 
va realiza pe baza unui contract încheiat cu instituţia la care activează în calitate de 
doctorand/cercetător, solicitant sau partener în proiect.  

Contractul de studii universitare de doctorat/contractul de cercetare NU reprezintă 
un contract de muncă încheiat în baza Codului Muncii (art. 10, 16 şi 101) sau un 
contract civil de prestări servicii încheiat în baza Codului Civil (art.942-973). Pe 
cale de consecinţă, contractul de studii universitare de doctorat/ contractul de 
cercetare nu va putea reglementa, pentru doctorandul, respectiv cercetătorul 
postdoctorat sprijinit în proiect, obligaţii specifice raporturilor juridice de muncă în 
temeiul Codului Muncii sau obligaţii specifice contractelor de prestări servicii 
încheiate în temeiul prevederilor Codului Civil. 

Art.6 Reguli privind sprijinul financiar acordat sub formă de burse doctorale: 
(1) Grupul țintă eligibil este reprezentat de doctoranzi cu frecvenţă, înmatriculaţi la 

doctorat în anul I de studii universitare de doctorat pentru anii 2011/2012, 
2012/2013, 2013/2014, în domeniile de studii universitare de doctorat eligibile în 
cadrul acestei Cereri de propuneri de proiecte și care nu au mai beneficiat anterior de 
sprijin financiar prin proiecte de burse doctorale finanțate în cadrul POSDRU, DMI 
1.5. 

(2) Sunt eligibili doctoranzii înmatriculaţi la instituţiile care au calitatea de 
beneficiar sau parteneri în proiect și/sau alți doctoranzi care aleg să îşi 
completeze stagiul de cercetare la altă instituţie de învăţământ superior sau 
institut de cercetare decât cea unde sunt înmatriculați ca doctoranzi. 

(3) Dovada apartenenţei la categoria de grup ţintă eligibilă se face prin prezentarea unui 
document justificativ pentru înmatricularea la studii universitare de doctorat pentru 
unul dintre domeniile prioritare ale Strategiei Naţionale pentru Cercetare, Dezvoltare 
şi Inovare 2007-2013 enumerate mai sus, în unul din anii universitari: 2011/2012, 
respectiv 2012/2013 sau 2013/2014; 

(4) Doctoranzii din grupul ţintă vor fi selectați prin competiţie pe baza unor criterii 
specifice legate de relevanţa și calitatea activității științifice a doctorandului. 

(5) La competiție vor putea participa numai doctoranzii care sunt la zi cu derularea 
activităţilor prevăzute în Planul studiilor universitare de doctorat anexă a 
Contractului de studii universitare de doctorat. 

(6) Indicatori minimali de performanţă pentru doctoranzii înmatriculați la studii 
universitare de doctorat în anul universitar 2011/2012: 

(a)  finalizarea tezei de doctorat şi depunerea ei la serviciile specializate ale 
instituţiei organizatoare de studii universitare de doctorat până la finalizarea 
contractului de finanţare.  

(b) minim o prezentare la o conferinţă în domeniul de interes ştiinţific, 
(c) minim un raport de cercetare științifică, 
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(d) minim un articol publicat în reviste indexate în baze de date 
internaţionale/doctorand, 

(7) Indicatori minimali de performanţă pentru doctoranzii înmatriculați la studii 
universitare de doctorat în anul universitar 2012/2013:  

(a) vor finaliza teza de doctorat şi o vor depune la serviciile specializate ale 
instituţiei organizatoare de studii universitare de doctorat până la finalizarea 
contractului de finanţare.  

(b) minim o prezentare la o conferinţă în domeniul de interes ştiinţific, 
(c) minim un raport de cercetare științifică, 
(d) minim un articol publicat în reviste indexate în baze de date 

internaţionale/doctorand, 
(8) Indicatori minimali de performanţă pentru doctoranzii înmatriculați la studii 

universitare de doctorat în anul universitar 2013/2014 
(a) minim o prezentare la o conferinţă în domeniul de interes ştiinţific, 
(b) minim un raport de cercetare științifică, 
(c) minim un articol publicat în reviste indexate în baze de date 

internaţionale/doctorand. 
ATENȚIE ESTE VORBA DE INDICATORI MINIMALI. Având în vedere că în 
cadrul parteneriatului există cerințe diferite privind îndeplinirea indicatorilor de 
rezultat ai proiectului, la nivelul fiecărei instituții partenere, în cadrul etapei II a 
competiţiei (Interviul)  se va realiza un proces individual de negociere a 
indicatorilor.   

(9) În vederea asigurării egalităţii de şanse, a unor criterii obiective de selecţie şi 
evaluare, precum şi pentru a se asigura comparabilitatea dosarelor de competiţie, 
competiţia pentru selecţia grupului ţintă se organizează distinct pe domenii de studii 
universitare de doctorat eligibile, și separat pentru anii 2011/2012, 2012/2013, 
2013/2014. 

(10) Doctoranzii înmatriculați la studii universitare de doctorat în anul universitar 
2011/2012 vor beneficia de sprijin financiar sub formă de bursă în cuantum de 1500 
lei pentru perioada 01.01.2014 – 30.09.2014 urmând să returneze bursele deja primite 
pentru perioada ianuarie -  martie/aprilie 2014 pentru evitarea dublei finanțări. După 
30.09.2014 acești doctoranzi pot să fie sprijiniți financiar prin proiect numai pentru 
participarea la conferințe, activități de formare etc.  

(11) Doctoranzii înmatriculați la studii universitare de doctorat în anul universitar 
2012/2013 vor beneficia de sprijin financiar sub formă de bursă în cuantum de 1500 
lei pentru 11 luni și bursă de mobilitate în cuantum 4200 lei timp de o lună de în 
perioada 01.10.2014 – 30.09.2015. Se va acorda sprijin financiar pentru participare la 
conferințe în țări membre UE, participare la activitățile de formare, networking etc. 
prevăzute în proiect. 

(12) Doctoranzii înmatriculați la studii universitare de doctorat în anul universitar 
2013/2014 vor beneficia de sprijin financiar sub formă de bursă în cuantum de 1500 
lei pentru 11 luni și bursă de mobilitate în cuantum 4200 lei timp de o lună de în 
perioada 01.10.2014 – 30.09.2015. Se va acorda sprijin financiar pentru participare la 
conferințe în țări membre UE, participare la activitățile de formare, networking etc. 
prevăzute în proiect. 
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Art.7 Reguli privind sprijinul financiar acordat sub formă de burse postdoctorale 
(1) Conform legislaţiei în vigoare, grupul țintă eligibil este reprezentat de cercetătorii 

postdoctorali care deţin titlul ştiinţific de doctor cu cel mult 5 ani înainte de 
admiterea în programul postdoctoral, și care nu au mai beneficiat anterior de 
sprijin financiar prin proiecte de burse postdoctorale finanțate în cadrul 
POSDRU, DMI 1.5. La data selecţiei ca grup ţintă, cercetătorii care au obţinut titlul 
ştiinţific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în 
România, conform legislaţiei naţionale în vigoare. 

(2) Sunt eligibili cercetătorii postdoctorat care provin de la beneficiar sau parteneri 
și/sau alți cercetători postdoctorat care aleg să îşi completeze stagiul de cercetare 
la altă instituţie de învăţământ superior sau institut de cercetare decât cea unde 
activează ca cercetător. 

(3) Dovada apartenenţei la categoria de grup ţintă eligibilă se face prin copie a 
diplomei de doctor/atestatului de echivalare a titlului ştiinţific de doctor obţinut 
în România sau în străinătate pentru unul dintre domeniile prioritare ale 
Strategiei Naţionale pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013, cu cel 
mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral.  

(4) Indicatori minimali 
(a) minim o prezentare la o conferinţă în domeniul de interes ştiinţific; 
(b) minim un raport de cercetare științifică, 
(c) minim două articole publicate în reviste indexate în baze de date 

internaționale. 
ATENȚIE ESTE VORBA DE INDICATORI MINIMALI. Având în vedere că 
în cadrul parteneriatului există cerințe diferite privind îndeplinirea 
indicatorilor de rezultat ai proiectului, la nivelul fiecărei instituții partenere, în 
cadrul etapei II a competiţiei (Interviul)  se va realiza un proces individual de 
negociere a indicatorilor.   

(5) Cercetătorii din grupul ţintă vor fi selectați pe baze competitive prin evaluarea 
PEER REVIEW a unui proiect individual de cercetare (PIC).  

(6) Cercetătorii postdoctorali vor beneficia de sprijin financiar sub formă de bursă de 
2500 lei pentru o durată de 12 luni începând cel mai devreme cu data de 1septembrie 
2014, precum și de sprijin financiar pentru participare la conferințe în țări membre 
UE, și sprijin pentru participare la activitățile de formare, networking etc. care vor fi 
organizate în cadrul proiectului. 

Art.6 Procesul de selecție, calendar, distribuția burselor și structura grupului țintă  
(1) Principiile generale de selecție a grupului țintă sunt egalitatea de șanse și performanța. 
(2) Procesul de selecție a grupului țintă se desfășoară decalat pentru diferitele categorii 

de grup țintă eligibile și va debuta cu Competiția de selecție a doctoranzilor 
înmatriculați în anul de studiu 2011/2012. Calendarul competiției va fi prevăzut în 
metodologia specifică elaborată de către fiecare partener.  

(3)  Procesul de selecție pentru grupul țintă doctoranzi înmatriculați la doctorat în anul I 
de studii universitare de doctorat în anii universitari  2012/2013 și 2013/2014, precum 
și pentru cercetătorii postdoctorali  va fi publicat de către fiecare partener după 
finalizarea competiției de selecție a doctoranzilor înmatriculați la doctorat în anul I de 
studii universitare de doctorat în anul universitar  2011/2012. 
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(4) Distribuția burselor se va face conform prevederilor Acordului de Parteneriat.  În 
cazul în care unul din parteneri nu îşi utilizează toate lunile de bursă  disponibile, 
sumele rămase necheltuite și lunile de burse se redistribuie  celorlalți parteneri. 

(5) Structura grupului țintă pe parteneri este următoarea: 
(a) Universitatea Babeș – Bolyai (S): 160 de doctoranzi și 50 cercetători 

postdoctorali care desfășoară studii/cercetări în domeniile: Matematică, 
Informatică, Fizică, Inginerie Chimică, Chimie, Biologie, Geologie, 
Geografie, Istorie, Filosofie, Relații internaționale si Studii Europene, 
Sociologie, Psihologie, Științele educației, Drept, Filologie,  Științele 
comunicării, Științe politice si Știința mediului; 

(b) Academia Română – Filiala Cluj (P1): 10 cercetători postdoctorali care 
desfășoară cercetări în domeniile: Istorie, Filosofie, Relații internaționale și 
Studii Europene, Sociologie, Psihologie, Drept, Filologie, Științele 
comunicării, Științe politice;  

(c) Universitatea din București (P2): 30 doctoranzi și 10 cercetători 
postdoctorali care desfășoară studii/cercetări în domeniile: Sociologie, 
Psihologie, Științele educației, Drept, Științele comunicării, Științe politice; 

(d) Universitatea  „Al. Ioan Cuza” din Iași (P3): 38 doctoranzi si 10 cercetători 
postdoctorali care desfășoară studii/cercetări în domeniile: Sociologie, 
Psihologie, Științele educației, Drept, Științele comunicării, Științe politice, 
Economie, Finanțe, Contabilitate, Cibernetică și statistică, Informatică 
economică, Economie și afaceri internaționale, Management și Marketing. 

(6) Distribuția locurilor pe domenii științifice va fi prevăzută în metodologia specifică 
elaborată de fiecare partener care organizează competiții pentru selecția grupului 
țintă, respectiv Universitatea Babeș – Bolyai (S) – care îşi asumă organizarea selecţiei 
cercetătorilor postdoctorali şi pentru Academia Română Filiala Cluj (P1), 
Universitatea din București (P2) și Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iași (P3). 

 
II. DESCRIEREA COMPETIȚIEI 

 
Art.7 Competiţia este organizată de către fiecare instituție din consorțiu: cu excepția 

partenerului P1 – Academia Română Filiala Cluj, pentru care organizarea competiției de 
selecţie a cercetătorilor postdoctorali va fi asumată de către Universitate Babeș – Bolyai, și 
a partenerului P4 -  Universitatea de Vest Timișoara  care nu are grup țintă  și participă doar 
la activitățile de networking. 

Art.8 În vederea asigurării egalităţii de şanse, a unor criterii obiective de selecţie şi a 
comparabilităţii dosarelor de competiţie pentru întocmirea clasamentului, competiţia se 
organizează pe domeniile de studii universitare de doctorat prevăzute în proiect. 

Art.9 Condiţii de participare 
(1) La competiţie pot participa persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii 

de eligibilitate: 
(a) pentru doctoranzi:  

(i) doctoranzi cu frecvenţă, înmatriculaţi la doctorat în anul I de studii 
universitare de doctorat pentru anii 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 
în domeniile de studii universitare de doctorat eligibile menționate mai 
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sus pentru fiecare partener în parte și care nu au mai beneficiat anterior 
de sprijin financiar prin proiecte de burse doctorale finanțate în cadrul 
POSDRU, DMI 1.5. 

(ii) nu beneficiază concomitent de alte burse doctorale finanţate prin 
POSDRU sau alte fonduri naționale sau europene; 

(b) pentru cercetătorii postdoctorali: 
(i) titlul de doctor obținut în România sau în străinătate, “cu cel mult 5 ani 

înainte de admiterea in programul postdoctoral”. Cercetătorii care au 
obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada 
echivalării acestuia în Romania, conform legislației naționale în vigoare. 

(ii) au experienţă în domeniul de cercetare propus sau conex acestuia, 
dovedită prin CV-ul depus;  

(iii) nu beneficiază concomitent de alte burse postdoctorale finanţate prin 
POSDRU sau alte fonduri naționale sau europene; 

(iv)  nu au mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse 
postdoctorale finanțate în cadrul POSDRU, DMI 1.5 sau finanțate din 
alte fonduri naționale și europene; 

Art.10 Înscrierea participanţilor şi desfăşurarea concursului 
(1) Înscrierea participanţilor se face prin completarea CERERII DE ÎNSCRIERE (Anexa 

1a sau Anexa 1b la prezenta Metodologie cadru) la competiţia pentru obţinerea unei 
Burse doctorale/postdoctorale POSDRU finanţată în cadrul proiectului cu titlul 
“Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context 
interdisciplinar şi internaţional” şi depunerea dosarului de participare la 
competiţie. 

(2) Competiția se va desfășura în două etape: 
(a) Etapa I: Evaluarea Raportului de autoevaluare respectiv a Proiectului 

individual de cercetare (PIC) 
(b) Etapa II: Interviu susținut în fața comisiilor de concurs, în care se va 

prezenta teza de doctorat respectiv Proiectul individual de cercetare 
(PIC). 

(3) Pentru doctoranzi dosarul de competiţie va conţine: 
(a) Cererea de înscriere – Anexa 1a 
(b) Document justificativ privind înmatricularea la studii universitare de 

doctorat pentru unul din domeniile eligibile menționate pentru fiecare 
partener in metodologia cadru generală: 2011/2012, 2012/2013 sau 
2013/2014. 

(c) Raport de autoevaluare - Anexa 2a însoțită de documente justificative 
(Lucrări , cărți participări la conferințe etc.; Copii, conforme cu originalul  
după:  Diploma de licență; Diploma de master; Foaia matricola pentru 
studiile de licență și master; Certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a 
numelui (unde este cazul) 

(d) Declarație de evitare a dublei finanțări – Anexa 3a 
(e) CV în format Europass – Anexa 4a 

 
 



 

    

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI  Fondul Social European 
POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 
2007-2013 

  OIPOSDRU  

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 UNIVERSITATEA 
BABEȘ - BOLYAI 

PARTENERI: ACADEMIA ROMÂNĂ 
FILIALA CLUJ 

UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI 

UNIVERSITATEA 
AL.  IOAN CUZA  

din IAŞI 
 

UNIVERSITATEA DE 
VEST 

TIMIȘOARA 

Pag. 8 din 12 

(4) Pentru cercetătorii postdoctorat dosarul de competiţie va conţine:  
(a) Cererea de înscriere – Anexa 1b 
(b) Formularul de aplicație – Proiectul de cercetare postdoctorală - Anexa 

2b 
(c) Declarația de evitare a dublei finanțări – Anexa 3b 
(d) CV în format Europass – Anexa 4b 
(e) Copii, conform cu originalul, după 

(i)  Diploma de doctor/atestatul de echivalare; 
(ii) Certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este 

cazul). 
(5) Candidaţii vor transmite/depune cererea de înscriere, formularul de aplicaţie si 

celelalte documente în limba română. 
(6) Dosarele de concurs se depun electronic (format PDF pe CD) şi pe format hârtie sub 

semnătură privată olografă, într-un singur exemplar. Documentele se vor transmite 
într-un dosar de plastic şi se vor depune într-un plic sigilat la adresele menționate în 
metodologia specifică a fiecărui partener. 

(7) Toate informaţiile referitoare la procesul de selecţie, privind calendarul competiţional, 
termenele limită etc. vor afişate pe site-urile instituțiilor partenere  (www.ubbcluj.ro, 
www.acad-cluj.ro,  www.unibuc.ro şi www.uaic.ro.) la adresele menţionate în 
metodologia specifică a fiecărui partener.  
Notă: Pe durata procesului de selecţie, candidaţilor le revine obligaţia să urmărească 
aceste site-uri pentru informaţii şi anunţuri cu privire la desfăşurarea acestuia. 

Art.11 Evaluarea şi Comisiile de concurs  
(1) Comisiile de concurs pentru fiecare etapă se stabilesc prin decizii interne ale forurilor 

competente de către fiecare instituție parteneră. Comisiile de concurs vor avea 
următoarea componenţă:  

(a) Președinte comisie  
(b) Secretar comisie  
(c) 3 membri evaluatori 
(d) 1 membru evaluator rezervă 

(2) Evaluarea în Etapa I constă în: 
(a) Verificarea administrativă a dosarelor şi verificarea eligibilităţii 

candidatului. Secretarul Comisiei de concurs va verifica autenticitatea 
actelor şi informațiilor prezentate în dosarul depus de candidat. Includerea 
de date neconforme cu realitatea atrage după sine eliminarea candidatului 
din competiţie. 

(b) Evaluarea performanţei științifice a candidatului 
(i) pentru doctoranzi: Membri evaluatori din Comisia de concurs  vor 

verifica Raportul de autoevaluare întocmit de către doctorand şi vor 
stabili punctajul pentru Etapa I .  

(ii) pentru cercetătorii postdoctoranzi: se va realiza evaluarea peer 
review a Proiectului Individual  de Cercetare (PIC) în conformitate cu 
criteriile prezentate in Anexa 5. Fiecare Proiect Individual de Cercetare va 
fi evaluat de către 3 evaluatori independenţi din ţară, fiecare evaluator 
completând o fişă de evaluare a aplicaţiei – Anexa 6. În situaţia în care 

http://www.ubbcluj.ro/
http://www.acad-cluj.ro/
http://www.unibuc.ro/
http://www.uaic.ro/
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nu se întruneşte unanimitate privind plafonul minim impus pentru intrarea 
în competiţie la oricare dintre criteriile de evaluare care prevăd un astfel 
de plafon, adică: Criteriul 1. Calitatea ştiinţifică a proiectului – plafon 
minim 3 puncte, Criteriul 4. Calitatea managerială şi ştiinţifică generală 
a cercetătorului postdoctoral şi respectiv specifică domeniului pentru 
care aplică – plafon minim 4 puncte, Criteriul 5. Potenţialul de 
dezvoltare al cercetătorului – plafon minim 3 puncte aplicaţia va fi 
reevaluată de către o Comisie de Reevaluare numită de către forurile 
competente ale fiecărui partener, evaluarea acesteia fiind cea care se va 
lua în considerare pentru stabilirea punctajului final acordat aplicaţiei. 

(c) Etapa I se finalizează prin publicarea listei candidaţilor selectaţi pentru Etapa 
II – interviul. 

(3) Evaluarea în Etapa II constă în: 
(a)   Susţinerea interviului în faţa comisiilor de concurs. Interviul va fi 

susținută atât de doctoranzi cât şi de cercetătorii postdoctorali. 
(i) pentru doctoranzi: interviul constă în prezentarea temei de doctorat cu 

accent pe stadiul actual al realizării temei de doctorat, rezultate obținute şi 
cele preconizate  a fi obținute până la finalizarea stagiului doctoral. 

(ii) pentru cercetătorii postodoctoranzi, interviul constă în prezentarea 
Proiectului de individual de cercetare şi a impactului pe care participarea 
în proiect îl va avea asupra parcursului științific al candidatului. 

(b) Criteriile de evaluare în această etapă, atât pentru doctoranzi cât şi pentru 
postdoctoranzi sunt prezentate în Anexa 7. Membri evaluatori din Comisiei 
de concurs vor completa o Fişă de Evaluare Etapa II - Interviu pentru 
fiecare candidat – Anexa 8. Punctajul obţinut de către candidat în această 
etapă se stabileşte ca medie aritmetică a punctajelor acordate de către cei 3 
evaluatori. 

(4) Ponderea punctajelor pentru stabilirea clasamentului celor două etape este de 70% 
pentru etapa I și 30% pentru etapa II. În cazul egalității de punctaj intre doi sau mai 
mulţi candidați va prevala punctajul obținut în etapa II. Dacă şi în cazul acesta există 
egalitate, se va declara admis candidatul cu punctajul cel mai bun obținut pentru 
performanţa ştiinţifică adică punctajul obţinut pentru Raportul de autoevaluare, 
respectiv punctajul obţinut pentru Proiectul individual de cercetare (PIC). 

(5) Se va avea în vedere că procesul de selecţie se desfăşoară separat pe domenii 
ştiinţifice şi separat pentru fiecare categorie de grup ţintă eligibilă și se vor întocmi 
clasamente separate pentru fiecare domeniu ştiinţific şi fiecare categorie de grup 
ţintă eligibilă. 

Art.12 Publicarea rezultatelor şi contestaţii 
(1) Rezultatele procesului de selecţie se consemnează într-un Proces verbal care va fi 

aprobat de forurile competente ale fiecărei instituţii partenere. 
(2) Rezultatele procesului de selecţie  se publică pe site-urile instituțiilor  partenere, 

cuprinzând următoarele categorii:  
(a) candidaţii admişi în grupul ţintă; 
(b) candidaţii în aşteptare şi  
(c) candidaţii respinşi. 
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(3) Pe cale de contestaţie se poate solicita motivat reevaluarea dosarului de candidatură al 
contestatarului, fără a fi permisă completarea acestuia. Contestațiile pot viza doar 
etapa I, deoarece etapa II (interviul) fiind o probă orală nu poate fi contestată. 
Contestaţiile se pot depune în termenul stabilit de calendarul procedurii de selecție a 
grupului ținta, la adresa  de corespondență a instituției la care candidații au susținut 
concursul și menționată în metodologie specifică fiecărui partener. Rezolvarea 
contestaţiilor se face în termenul stabilit în metodologia specifică a fiecărui partener 
(dar nu mai mult de 72 ore) de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor. 

(4) Rezultatele procesului de selecţie și Lista candidaţilor declaraţi admişi se supun 
aprobării forurilor competente de la fiecare instituție din consorțiu şi se publică pe 
site-urile instituțiilor din consorțiu. 

Art.13 Finalizarea competiţiei şi semnarea contractelor 
(1) Competiţia se finalizează prin aprobarea listei bursierilor POSDRU de către forurile 

competente ale fiecărei instituții partenere. Candidaţii declaraţi admişi care nu care nu 
semnează contractele în termenul precizat în Calendarul de selecție al fiecărui 
partener, vor fi eliminați din cadrul grupului țintă, locul lor fiind ocupat de alți 
candidați de pe lista de candidaţi în aşteptare în ordinea descrescătoare a 
clasamentului. 

(2) Doctoranzii din proiect vor încheia un contract suplimentar față de cel de studii 
doctorale cu instituția parteneră care îi sprijină financiar, care va include participarea 
la activitățile proiectului si atingerea indicatorilor de performanță menționați la Art.4 
alin (6), (7) și (8) din prezenta metodologie generală precum și eventuali indicatori 
cantitativi/de calitate suplimentari solicitați de către fiecare partener în parte. 
Indicatorii vor fi negociaţi cu fiecare doctorand în cadrul interviului susținut în faţa 
comisiei şi vor fi consemnaţi într-un Angajament Individual de Îndeplinire a  
Indicatorilor asumat prin semnătură olografă de către doctorand, angajament care 
devine anexă la contractul suplimentar încheiat cu candidatul. 

(3) Candidații postdoctorali vor încheia un contract de cercetare postdoctorală cu 
instituția parteneră care îi sprijină financiar, pentru o perioada de 12 luni. Contractul 
va include participarea la activitățile proiectului și atingerea indicatorilor de 
performanță menționați la Art.5 alin (4) din prezenta metodologie generală precum și 
eventuali indicatorii cantitativi/de calitate suplimentari solicitați de către fiecare 
partener în parte. Indicatorii vor fi negociaţi cu fiecare cercetător postdoctoral în 
cadrul interviului susținut în faţa comisiei şi vor fi consemnaţi într-un Angajament 
Individual de Îndeplinire a  Indicatorilor asumat prin semnătură olografă de către 
cercetătorul postdoctoral. Angajamentul Individual de Îndeplinire a  Indicatorilor 
semnat de către candidat devine anexă la contractul de cercetare postdoctorală 
încheiat cu acesta. 
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III. Dispoziții finale 

 
Art.14 Metodologiile specifice elaborate de către partenerii care organizează competiții 

pentru selecția grupului țintă, respectiv Universitatea Babeș – Bolyai (S),  Universitatea din 
București (P2) și Universitatea “Al. Ioan Cuza” din Iași (P3), se vor elabora cu respectând 
cele stipulate în articolele 1 -13 și vor fi avizate de către Coordonatorul general de  proiect 
și managerul de proiect și se constituie în anexe ale prezentei metodologii cadru generale, 
după cum urmează:  

(1) Anexa I – Metodologia specifică a Universității Babeș – Bolyai (S), 
(2) Anexa II -   Metodologia specifică a Universităţii din București (P2) şi 
(3) Anexa III  - Metodologia specifică a Universităţii “Al. Ioan Cuza” din Iași (P3). 

Art.15 Fiecare instituţie parteneră poate să elaboreze modelul de contract pe care îl va 
încheia cu doctoranzii, respectiv cu cercetătorii postdoctorali în conformitate cu procedurile 
sale interne şi cu respectarea cerinţelor prezentei metodologii cadru generale. Modelul de 
contract al fiecărui partener va fi avizat de către Universitatea Babeş – Bolyai prin 
Coordonatorul general de proiect şi managerul de proiect. 

Art.16 În conformitate cu prevederile Contractului de finanţare, pentru fiecare persoană din 
grupul ţintă inclusă în proiect există obligaţia completării Formularului de identificare a 
grupului ţintă, care cuprinde date de identificare şi de contact, precum şi alte informaţii 
privind statutul social şi ocupaţional etc. Fiecare instituţie parteneră va informa doctoranzii 
şi cercetătorii postdoctorali cu privire la obligativitatea furnizării acestor date personale şi 
cu privire la faptul că în cadrul proiectului se respectă prevederile Directivei CE/95/46 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea 
nr.677/2001, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă 
în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004.  
 

Art.17 Anexele prezentei metodologii sunt: 
(1)  Metodologiile specifice elaborate de fiecare partener - Anexa I, Anexa II şi Anexa III  
(2) Formularele de aplicație -  Anexa1a, Anexa 2a, Anexa 3a, Anexa 4a,  respectiv Anexa 

1b, Anexa 2b, Anexa 3b, Anexa 4b. 
(3) Criteriile de evaluare şi fişele de evaluare -  Anexa 5, Anexa 6, Anexa7 şi Anexa 8 
(4) Anexele enumerate la punctele 1,2 si 3 fac parte integrantă din prezenta metodologie 

cadru generală. 
Art.18 După finalizarea procesului de selecţie, în cazul în care rămân locuri neocupate, 

coordonatorul general de proiect poate decide organizarea unui nou proces de selecţie. 
Locurile neocupate la una dintre instituțiile partenere pot fi redistribuite între parteneri  prin 
decizia coordonatorului general de proiect şi cu amendarea acordului de parteneriat. 

Art.19 Înscrierea în procesul de selecţie prin depunerea dosarului de candidatură confirmă 
acceptarea integrală, din partea candidaţilor, a prezentei metodologii. 
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Art.20 Prezenta metodologie va fi completată și modificată ori de câte ori cadrul legislativ 
de implementare a proiectelor va fi modificat (noi Ordine de Ministru, noi Instrucțiuni 
AMPOSDRU, noi clarificări OIPOSDRU MEN etc.). Prezenta metodologie poate fi 
completată în funcţie de necesităţile reale care decurg din implementarea proiectului. 

Art.21 Fiecare partener va publica pe site-ul propriu prezenta metodologie generală și 
metodologia specifică valabilă pentru partenerul respectiv.  

ex. Universitatea Babeș-Bolyai va publica Metodologia cadru generală și Anexa I - 
Metodologia specifică a Universității Babeș – Bolyai. 

Art.22 Prezenta metodologie a fost elaborată de către echipa proiectului cu titlul “Tineri 
cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi internaţional” 
(Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/132400) pentru selecţia grupului ţintă al proiectului la  
data de 30.04.2014.  

 
Prorector - Coordonator general proiect,    Manager de proiect, 

            Prof.dr. Rudolf GRAF            Gabriela Iudita CRIŞAN 
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