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A. Prezentarea proiectului:
Obiective
Obiectivul general al proiectul consta in “incurajarea excelentei in cariera de cercetare la nivel
universitar, prin sprijinirea doctoranzilor si cercetatorilor postdoctoranzi, pentru cresterea implicarii si a
motivatiei in activitatea de cercetare, in domeniile Matematica, Fizica, Chimie, Informatica”. In acest scop, se va
urmari atragerea, sustinerea si motivarea doctoranzilor si cercetatorilor postdoctoranzi, pentru activitatea de
cercetare, atat la nivelul debutului in cariera, cat si la nivel avansat, beneficiind, astfel, de programe de formare
si documentare, infrastructura institutionala, precum si de sprijin financiar pentru mobilitati si stagii de cercetare.
Vor fi finanțate 576 luni de burse de cercetare postdoctorale cu durata de 16 luni pentru 36 de
cercetători cu titlul de doctor. De asemenea, se vor acorda, prin concurs in cadrul grupului ţintă, burse
de mobilități transnaţionale cu o durata totala de 3 luni.
Coordonator: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (www.uaic.ro)
Parteneri:
• Partener 1 Universitatea București
• Partener 2 Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj
• Partener 3 Universitatea de Vest din Timişoara
Bugetul proiectului
Bugetul total al proiectului este de 9.822.922,00 lei, din care 9.626.463,00 lei reprezintă fonduri nerambursabile.
Rezultate vizate
In conceperea si implementarea proiectului sunt implicati solicitantul si 3 parteneri nationali, intre care
se vor realiza un numar de 6 activitati cu caracter de: management, schimb de experienta, operationale,
transfer de know-how, in ideea armonizarii directiilor prioritare de cercetare stiintifica cu nevoile de sprijinire a
competitivitatii cercetarii la nivel european. In urma derularii activitatilor proiectului anticipam urmatoarele
rezultate:
• 1497 rapoarte de activitate lunara ale cercetătorilor;
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• 101 rapoarte de cercetare ale doctoranzilor sustinute in fata Comisiei de indrumare;
• 36 rapoarte de cercetare ale postdoctoranzilor supuse validarii de catre BECA;
• 1 centralizator cu sustinerele publice ale tezelor de către doctoranzi;
Dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare se va realiza prin activitati de formare si perfectionare, ale
caror rezultatele anticipate sunt:
• 3 module privind: egalitatea de gen/sanse, nediscriminarea si respectarea diversitatii, dezvoltarea
durabila/protectia mediului; 1 curs de management-ul cercetarii; 48 seminarii/work-shop-uri (3 work-shop-uri pe
disciplina pe toata durata proiectului(1 la 6 luni), prin urmare avand 4 discipline vor fi 12 workshopuri la 1
partener, iar pe proiect vor fi: 12x4=48 workshopuri).
Creșterea impactului International al rezultatelor cercetării științifice romanești se poate realiza prin
sprijinirea cercetătorilor in procesul valorificării rezultatelor obtinute. Astfel, activitatea de valorificare si
diseminare a rezultatelor obtinute in cadrul proiectului se va concretiza prin:
• 83 stagii nationale de cercetare desfasurate la centre de cercetare, universitati si la parteneri
economici/conferinte nationale sau internationale in Romania;
• 249 participari la conferinte internationale in spatiul UE,
• 270 luni de mobilitate transnationala de cercetare in statele membre ale UE
• 137 lucrari stiintifice prezentate la manifestări ştiinţifice;
• 222 lucrari stiitifice publicate,
• 137 articole indexate ISI,
• 1 site si 1 baza de date.
Beneficiile reale aduse prin implementarea activitatilor prevazute vor fi monitorizate prin realizarea si
sustinerea de rapoarte de cercetare de catre membrii grupului tinta (137 rapoarte de cercetare validate in
perioada de implementare). Beneficiarul proiectului promoveaza o politica a nediscriminarii, politica pe care o va
aplica pe toata perioada implementarii proiectului si care va fi transmisa participantilor si partenerilor prin
organizarea a 3 module specifice de formare care au ca tematica egalitatea de gen, egalitatea de sanse,
dezvoltarea durabila si protectia mediului inconjurator.
Activitatile suport si de cercetare doctorala si postdoctorala propriu-zisa au ca rezultate anticipate:
• 137 rapoarte de cercetare si un procent de minim 40% de sustineri de teze de doctorat.
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B. Domeniile pentru care se vor acorda burse:
Proiectul este structurat astfel încât să acorde burse in domeniile stiintifice dintre cele considerate
prioritare (cf. SNCDI 2007-2013) :
D 1 – Chimie
D 2 – Fizică;
D 3 – Informatică;
D 4 – Matematică;
C. Burse disponibile în sesiunea de selecție din aprilie - mai 2014
La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași, sunt disponibile:
• 11 locuri pentru postdoctoranzi
La Universitatea din Bucuresti sunt disponibile:
• 12 locuri pentru postdoctoranzi
La Universitatea Babes-Bolyai din Cluj sunt disponibile:
• 4 locuri pentru postdoctoranzi
La Universitatea de Vest din Timisoara sunt disponibile:
• 9 locuri pentru postdoctoranzi
D. Criterii generale de eligibilitate pentru cercetatorii postdoctoranzi:
- titlul de doctor obtinut in Romania sau in strainatate, “cu cel mult 5 ani inainte de admiterea in
programul postdoctoral”. Cercetatorii care au obtinut titlul stiintific de doctor in strainatate trebuie sa faca
dovada echivalarii acestuia in Romania, conform legislatiei nationale in vigoare la depunerea dosarului de
candidatura. Acestia trebuie sa demonstreze ca:
- au experienţă în domeniul de cercetare propus sau conex acestuia, dovedită prin CV-ul depus;
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- nu beneficiază concomitent de alte burse postdoctorale finanţate prin POSDRU, proiecte cu fonduri
europene sau nationale;
- nu au mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse postdoctorale finantate în cadrul
POSDRU, DMI 1.5 ;
E. Acte necesare înscrierii la concurs pentru cercetătorii postdoctorali:
a.

Cererea de înscriere – Anexa 1b;

b.

Formularul de aplicaţie –Proiectul de cercetare postdoctorală - Anexa 2b;

c.

Declaraţia mentorului (mentorul trebuie sa aiba calitatea de profesor universitar doctor si sa

fie membru al Scolii Doctorale din domeniul cercetatorului postdoctoral sau conferenţiar doctor
care a obţinut abilitarea până la data începerii proiectului) -Anexa 3b;
d.

Declaraţie privind evitarea dublei finanţări – Anexa 4b;

e.

Declaratie candidat ca nu beneficiaza de bursa postdoctorala POSDRU – Anexa 5b;

f.

CV în format Europass inclusiv anexe – Anexa 6b;

g.

Recomandarea conducătorului de doctorat;

h.

Copii conform cu originalul după:
• Diploma de doctor/ordinul de ministru prin care se acordă titlul de doctor;
• Certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).

Copiile legalizate se vor depune doar de candidatii selectati in grupul tinta.
Candidații vor transmite/depune cererea de înscriere, formularul de aplicatie si celelalte documente în limba
româna.
Dosarele de concurs se depun electronic (pe CD ) si pe format hârtie sub semnatura privată olografă.
Formatul electronic va fi un fisier format PDF care va fi transmis concomitent şi la următoarele adrese de e-mail:
• Asistent manager: popa.alexandra@uaic.ro
• Secretar general proiect: ana.biciusca@uaic.ro.
Dosarele in format electronic transmise pe alte adrese de e-mail nu vor fi luate în considerare.
Documentele se vor îndosaria şi se vor depune direct sau se vor trimite prin poştă cu confirmare de
primire în plic sigilat la adresa:
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1. Secretariatul Facultății de Chimie pentru doctoranzii si cercetătorii din domeniul Chimie
Adresa: B-dul Carol I, Nr. 11, RO-700506 - Iaşi
Tel: + 40 232 201063; + 40 232 201363
Fax: + 40 232 201313
2. Secretariatul Facultății de Fizica pentru doctoranzii si cercetătorii din domeniul Fizica
Adresa: B-dul Carol I, Nr. 11, RO-700506 - Iaşi
Tel: +40 232 201050
Fax:+40 232 201150
3. Secretariatul Facultății de Informatica pentru doctoranzii si cercetătorii din domeniul Informatica
Adresa: General Berthelot, 16, IAŞI 700483
Tel.: +40 232 201090
Fax: +40 232 201490
4. Secretariatul Facultatii de Matematica pentru doctoranzii si cercetătorii din domeniul Matematica
Adresa: B-dul Carol I, Nr. 11, RO-700506 - Iaşi
Tel: +40 232 201060
Fax: +40 232 201160
Se va particulariza pentru fiecare partener in parte
Pe plic se va scrie: In atentia Comisiei de selectie a grupului tinta in cadrul proiectului cu titlul „Programe
doctorale si postdoctorale - suport pentru cresterea competitivitatii cercetarii in domeniul Stiintelor exacte” ID
137750
- Data limită de transmitere a dosarelor atât în format electronic, cât şi pentru depunere directă sau data
poştei este de 8 mai ora 16.00.
- Toate informațiile referitoare la calendarul competiţiei, termenele limita, etc. sunt afisate pe site-ul UAIC
la adresa: www.uaic.ro
Notă: Pe durata competiției, candidaţilor le revine obligaţia să urmarească site-ul, pentru informaţii şi
anunturi privitoare la desfasurarea acesteia.
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F.

Criterii minime de selecţie:

1.

să aibă acceptul unui grup/laborator de cercetare/profesor coordonator din cadrul universității unde

intenționează să aplice, care va asigura supervizarea științifică;
2.

activitatea științifică derulată în ultimii 8 ani include minimum:
a. 2 lucrări publicate (în reviste ISI sau BDI);
b. participarea la minimum o conferință internațională și una națională.

G. Probele de concurs:
Competiția se va desfășura in trei etape:
Etapa I: Evaluarea dosarului de concurs;
Etapa II: Evaluarea proiectului de cercetare;
Etapa III: Interviu sustinut in fata comisiei de concurs.
Etapa I: Evaluarea dosarului de concurs
In aceasta etapa se va verifica autenticitatea actelor si informaţiilor prezentate in dosar precum si
eligibilitatea candidatului. Includerea de date neconforme cu realitatea atrage după sine eliminarea
doctorandului/postdoctorandului din competiţie.
Aceasta etapa se va finaliza cu publicarea listei candidaţilor selectati pentru Etapa II. Apoi comisia va
evalua CV-urile candidatilor in conformitate cu criteriile prezentate in Anexa 6.
Etapa II: Evaluarea proiectului de cercetare
Comisia de concurs va evalua proiectul individual de cercetare conform criteriilor din Anexa 7.
Etapa III: Interviu sustinut in fata comisiilor de concurs
Aceasta proba este destinata prezentarii impactului pe care participarea in proiect il va avea asupra
parcursului stiintific al candidatului, conform criteriilor din Anexa 8.
Criteriile de evaluare in aceasta etapa sunt prezentate in Anexa 8.
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H. Formula de evaluare
Punctajul final este dat de suma punctajelor acumulate de către candidaţi în cele trei etape menţionate.
In cazul egalitatii de punctaj intre doi sau mai multi canditati va prevala punctajul obtinut in Etapa I. Daca
si in cazul acesta exista egalitate se va declara castigator candidatul cu punctajul cel mai bun obtinut in urma
evaluarii proiectului (Etapa a-II-a).
Fiecare membru al Comisiei va completa un RAPORT individual DE EVALUARE, pentru fiecare etapa.
Punctajul obtinut de fiecare candidat, pentru fiecare etapa, va reprezenta media punctajelor acordate de
membrii Comisiei.
In cazul egalitatii de punctaj intre doi sau mai mulţi canditati va prevala punctajul obtinut in etapa I.
Selecția va fi realizată de către o comisie de concurs numită prin decizie/dispoziție a conducerii
universității-gazdă.
Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului total obținut la cele trei probe de
concurs.
I. Contestatii
Pe cale de contestaţie se poate solicita motivat reevaluarea dosarului de candidatură al contestatarului,
fără a fi permisă completarea acestuia. Contestaţiile se pot depune în termen de 48 ore de la publicarea
rezultatelor, la Secretariatul general al proiectului cu sediul la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Blvd. Carol I, nr.11, Departamentul de Cercetare şi Management proiecte, corp A, Rectorat etaj 1, după
înregistrarea prealabilă la Registratura generală a Universităţii.
Rezolvarea contestaţiilor se face în termen de 48 ore de la încheierea termenului limită de depunere a
contestaţiilor de catre Comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Lista candidaţilor declaraţi admişi se supune aprobării BECA şi se publică pe site-ul UAIC și pe site-urile
facultăților de Chimie, Fizică, Matematică, Informatică.
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J. Contractele de studii universitare postdoctorale cu bursa POSDRU
Cercetătorul postdoctoral admis în urma competiției pentru o bursă POSDRU semnează un „Contract de
studii universitare postdoctorale cu bursa POSDRU finanțată in baza proiectului Programe doctorale şi
postdoctorale - suport pentru creşterea competitivităţii cercetării în domeniul Ştiinţelor
exactePOSDRU/159/1.5/S/137750” prin care își asumă drepturile și obligațiile care îi revin în calitate de
postdoctorand bursier POSDRU.
Cercetătorul postdoctoral va completa și semna documentele necesare pentru înregistrarea în proiect și
anume: Formularul individual de înregistrare al grupului țintă, Declaraţiile de consimţământ privind prelucrarea
și utilizarea datelor cu caracter personal şi Declaratia de garant.
K. Criterii minime de performanță impuse bursierilor selectați pe perioada de derulare a
proiectului:

•

Pentru cercetatorii postdoctorali din domeniile Chimie, Fizică, Matematică/respectiv Informatica se
cer cate 2 lucrări ISI/respectiv o lucrare ISI si o lucrare BDI, cu precizarea ca la momentul raportarii
finale (individuale) ambele lucrari sa fie acceptate pentru publicare si cel puţin una să fie publicată
‘online’;

•

minimum 1 participare la conferinte internationale in spatiul UE;

•

elaborarea unui raport pentru fiecare mobilitate efectuata;

•

rapoarte lunare de activitate;

•

1 raport final de activitate ce va fi supus validarii de catre BECA.

L. Sprijin financiar acordat:
• bursă lunară în cuantum de 2500 lei/lună;
• bursă de mobilitate in cuantum de 3700 lei/luna cu decontarea suplimentara a cheltuielilor de transport
şi cazare;
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• pentru participarea la conferințe naționale și internaționale sunt eligibile cheltuielile de transport şi
cazare (taxa de participare se suporta de către cercetătorul postdoctoral);
• de-a lungul intregului proiect, cercetatorii implicati vor primi sprijinul logistic si de infrastructura necesar
desfasurarii activitatii.

M. Calendarul desfășurării competiției:
Activitatea

Perioada

Promovarea sesiunii de selecție

28 aprilie – 8 mai

Depunerea dosarelor candidaţilor

28 aprilie – 8 mai

Evaluarea dosarelor

8 – 12 mai

Interviul

13-17 mai

Anunţarea rezultatelor

19 mai

Depunerea contestaţiilor

19 – 21 mai

Rezolvarea contestațiilor

22-23 mai

Afişarea rezultatelor finale

26 mai

Semnarea contractelor de cercetare

27-30 mai

Important:În cazuri temeinic justificate, calendarul desfășurării competiției poate suferi modificări – în sensul
prelungirii duratei activităților. Acestea vor fi comunicate celor interesați prin afișarea noilor informații pe site-ul
www.uaic.ro și pe paginile web ale partenerilor.

Manager proiect,
Prof.univ.dr. Gheorghe Aniculăesei
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ANEXE
Anexa 1b
Domnule Rector,

Subsemnatul (a), ...................., vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la concursul de selecţie a
cercetătorilor postdoctoranzi în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/137750, cu titlul „Programe
doctorale si postdoctorale - suport pentru cresterea competitivitatii cercetarii in domeniul Stiintelor
exacte”.
Am obţinut titlul de doctor în anul ................, în domeniul de doctorat ................................, cu
teza

intitulată

....................................................................,

elaborată

sub

conducerea

..........................
Menţionez că doresc să particip la concurs pentru poziţia de cercetător postdoctorand din
domeniul ................(se va trece unul din domeniile Chimie, Fizică, Matematică, Informatică) cu
Proiectul Individual de Cercetare cu titlul .....................................
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Anexez următoarele documente:
a. Proiectul individual de cercetare postdoctorală – Anexa 2b
b. Copie după documentul de identitate
c. Declaratia mentorului - Anexa 3b
d. Declaratie privind evitarea dublei finantari – Anexa 4b
e. Declaratie candidat – Anexa 5b
f.

CV în format Europass inclusiv anexe – Anexa 6b

g. Recomandarea conducatorului de doctorat
h. Copii conform cu originalul dupa:
• Diploma de doctor/Ordinul ministrului prin care se acordă titlul de doctor;
• Certificat de casatorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).

Data
__________________

Semnătura
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Anexa 2b

PROIECT INDIVIDUAL DE CERCETARE
pentru obţinerea unei burse postdoctorale în cadrul proiectului
POSDRU/159/1.5/S/137750
„Programe doctorale si postdoctorale - suport pentru cresterea competitivitatii cercetarii in
domeniul Stiintelor exacte”

Formular de aplicaţie
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1. Date personale ale cercetătorului postdoctoral:

1.1. Nume:
1.2. Prenume:
1.3. An naştere:
1

1.4. Titlul ştiinţific :
1.5. Doctor din anul:
1.6. Adresa
1.7. Telefon
1.8. Fax
1.9. E-mail
1.10. Domeniul principal de activitate:
cercetare/didactic

2. Mentor
2.1. Nume :
2.2. Prenume:
2.3. Denumirea Colectivului / Centrului /
Institutului /Laboratorului de cercetare
din UB :SE VA PERSONALIZA
PENTRU PARTENERI
2.4. Telefon:

1

Dr., Asistent de cercetare, CS sau CS III
15
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2.5. Fax:
2.6. E-Mail:

3. Titlul proiectului de cercetare (limba română)
[Maxim 200
caractere]

4. Durata proiectului (luni):

5. Rezumatul proiectului:

[Maxim 2500 caractere]

6. Descrierea proiectului de cercetare [maxim 10 pagini, Times New Roman, 12 pt, spatiere
1,5]

6.1. OBIECTIVUL PRINCIPAL URMĂRIT [maxim 200 de cuvinte, ½ pag, Times New Roman 12 pt,
spatiere 1,5]

6.2. STADIUL ACTUAL AL CUNOASTERII IN DOMENIU.
Prezentarea va crea referenţialul cercetării; va demonstra gradul de informare documentare al cercetatorului si capacitatea acestuia de a
evalua corect nivelul de cunoaştere in domeniu; se vor accentua problemele încă nerezolvate din domeniu, relevante pentru tema
proiectului. În mod explicit se va menţiona motivaţia proiectului şi gradul de interdisciplinaritate (daca este cazul) etc. (se vor face referiri
concrete la publicaţii din fluxul principal în domeniu).
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6.3. OBIECTIVELE, METODOLOGIA SI REZULTATELE CERCETARII
Se vor detalia obiectivele proiectului, modul de indeplinire a acestora si rezultatele preconizate. Se vor menţiona
contribuţiile cuantificabile ale proiectului. Se va insista asupra: gradului de originalitate si complexitate a metodelor si soluţiilor
propuse prin raportare la realizările recente din domeniu; impactului contribuţiilor proiectului.

6.4. PLANUL DE LUCRU. OBIECTIVE ŞI ACTIVITĂŢI (ştiinţifice şi complementare):*
Durata
(luni)

Obiective

1

2

3

4

5

*Numărul obiectivelor şi cel al activităţilor corespunzătoare depinde de specificul proiectului.

17

Activităţi

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. „Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat”
Titlul proiectului: Programe doctorale şi postdoctorale - suport pentru creşterea competitivităţii cercetării în domeniul Ştiinţelor exacte
Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/ 137750
Beneficiar: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

6.5. PLANUL DE DISEMINARE A REZULTATELOR PRECONIZATE (se va avea în vedere că la evaluarea pe
parcurs şi cea finală a rezultatelor proiectelor finanţate, unul dintre indicatorii de calitate determinant va fi raportul dintre
factorul de impact relativ cumulat şi valoarea proiectului. Prin valoarea proiectului se înţelege valoarea totală a sprijinului
financiar ca bursier POSDRU, conform contractului semnat).

6.6. IMPACTUL PROIECTULUI (se va descrie impactul stiintific, social si economic al proiectului).

7.

Competenţa ştiinţifică a cercetătorului postdoctoral

7.1. Competenta ştiinţifică a cercetătorului
domeniul/domeniu conex temei propuse.

postdoctoral.

Activitatea

ştiinţifică

în

7.1.1. Domenii de competenta si rezultate semnificative, atât rezultate teoretice cât şi rezultate practice (expertiză
ştiinţifică în domeniul/domeniu conex temei propuse):

7.1.2. Lucrări ştiinţifice publicate în domeniul/domeniu conex temei propuse in ultimii 5 ani:
7.1.2.1. Articole publicate în reviste cotate ISI în domeniul/domeniu conex temei propuse in ultimii 5 ani:

7.1.2.2. Articole publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale/ B+ în domeniul/domeniu conex temei
propuse in ultimii 5 ani:

Denumire articol

Baza in care a fost indexat

7.1.2.3. Articole publicate în alte reviste de specialitate în domeniul/domeniu conex temei propuse in ultimii 5 ani:
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7.1.2.4. Articole publicate în proceeding-uri indexate ISI în domeniul/domeniu conex temei propuse, in ultimii 5 ani:

7.1.2.5. Articole publicate în proceeding-uri neindexate în domeniul/domeniu conex temei propuse, in ultimii 5 ani:

7.1.3. Capitole în cărți (minim 5 pagini) publicate in edituri internationale sau recunoscute CNCS în în
domeniul/domeniu conex temei propuse in ultimii 5 ani:

7.1.4. Lucrari stiintifice prezentate (poster sau comunicare orala) la conferinte/seminarii internationale în
domeniul/domeniu conex temei propuse, in ultimii 5 ani:

7.1.4.1. Organizate in strainatate

7.1.4.2. Organizate in tara

7.1.5. Lucrari stiintifice prezentate (poster sau comunicare orala) la conferinte/seminarii nationale în
domeniul/domeniu conex temei propuse, in ultimii 5 ani:

7.1.6. Lucrări publicate in extenso în volumele unor conferințe nationale/internationale în domeniul/domeniu conex temei
propuse in ultimii 5 ani:
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7.1.7. Participari la workshop-uri si scoli de vara nationale/internationale în domeniul/domeniu conex temei propuse
in ultimii 5 ani:

7.1.8. Participari la proiecte/contracte de cercetare/teme de cercetare

7.1.9. Competenta dobândită prin doctorat*:
7.1.7.1. Prezentarea doctoratului (titlul, scurtă descriere)

* Se va completa recomandarea din partea conducătorului de doctorat. Recomandarea va preciza în clar numele
celui care face recomandarea şi va fi semnată de catre acesta.

ECHIPAMENTE SI FACILITATI NECESARE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE
CERCETARE PROPUS
Se vor preciza rolul şi complementaritatea echipamentelor si facilităţilor pentru experimentare (proprii colectivului
primitor sau disponibile prin relaţii de cooperare cu alte unităţi de cercetare din UB sau din alte instituţii), vizate
pentru efectuarea cercetărilor preconizate în proiect. SE VA PERSONALIZA PENTRU PARTENERI

Data.................

Nume/prenume
Semnatura
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Anexa 3b

DECLARATIE MENTOR

Subsemnatul (a) .................., Profesor universitar doctor la ........................, conducator de doctorat
din anul ................., in domeniul ....................., posesor al C.I/B.I. seria ......, nr..........., in calitate de
mentor al candidatului ................................ la obtinerea unei burse postdoctorale in cadrul
proiectului POSDRU/159/1.5/S/137750, declar ca voi asigura sprijinul si resursele necesare (acces
la infrastructura, baze de date, materiale consumabile, etc) finalizarii la timp a temei de cercetare cu
titlul .................................................

Data..................

Nume/Prenume
Semnatura
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Anexa 4b

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI

În

calitate

de

candidat

la

obţinerea

unei

burse

postdoctorale

în

cadrul

proiectului

POSDRU/159/1.5/S/137750 implementat de către Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi in
parteneriat cu Universitatea din Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj, Universitatea de
Vest din Timisoara, subsemnatul .......................... posesor al CI/BI seria .......... nr. ..............,
eliberat de ....................., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu art. 326
din Codul penal, declar pe propria răspundere că:

1. am cereri de finanţare cu aceeaşi temă de cercetare depuse în ultimele 12 luni sau pe cale de a fi
depuse la instituţiile UE, băncile europene sau statele membre ale UE (inclusiv România) în anul
curent:
DA/NU (se va şterge varianta necorespunzătoare).

In situaţia unui răspuns afirmativ, vă rugăm să specificaţi provenienţa finanţării preconizate şi să
completaţi informaţiile solicitate în tabelele următoare:
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Fondul, programul

Denumirea proiectului

sau alte surse de

şi numărul de

finanţare

referinţă

Stadiul (depus, în
Suma EUR/RON

curs de evaluare,
selectat, respins)

2. Proiectul de cercetare individuală cu titlul ......................... nu a primit până la această dată nicio
altă finanţare din fonduri publice naţionale sau comunitare.

3. Nu beneficiez concomitent de altă bursă doctorală finanţată prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane.

4. Am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.

Data

Numele şi prenumele
Semnătura
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Anexa 5b

DECLARATIE CERCETATOR POSTDOCTORAND

În calitate de candidat la obţinerea unei burse postdoctorale în cadrul programului de cercetare
postdoctorală finanţat prin proiectul POSDRU/159/1.5/S/137750 implementat de către Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza” din Iasi in parteneriat cu Universitatea din Bucuresti, Universitatea BabesBolyai din Cluj, Universitatea de Vest din Timisoara, subsemnatul .......................... posesor al CI/BI
seria .......... nr. .............., eliberat de ....................., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în
conformitate cu art. 326 din Codul penal, declar pe propria răspundere că:
-

nu beneficiez concomitent de alte burse postdoctorale finanţate prin POSDRU, proiecte cu
fonduri europene sau nationale;

-

nu am mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse postdoctorale
finanțate în cadrul POSDRU, DMI 1.5;

Data;;;.

Semnatura

Anexa 6b
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În cazul în care deţineţi deja un CV format Europass vă rugăm săl transpuneţi în formatul furnizat prin prezentul model
Curriculum vitae
Europass

Inseraţi fotografia – dimensiune 3 cm x 4 cm, format JPG (rubrică
opţională)

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Nume, Prenume
Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară

Telefon(oane)

Mobil:

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Poziţia vizată Cercetător postdoctorand bursier POSDRU
Experienţa profesională
Perioada

Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă,
începând cu cea mai recentă dintre acestea.

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Educaţie şi formare
25
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Perioada

Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare
profesională absolvite, începând cu cel mai recent.

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Nivelurile de instruire, în conformitate cu Clasificarea Internaţională
Standard a Educaţiei - ISCED 97, sunt:
Nivel 3 - Învăţământ liceal
Nivel 4 - Învăţământ postliceal
Nivel 5 - Învăţământ universitar
Nivel 6 - Învăţământ postuniversitar

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)

Autoevaluare
Nivel european (*)

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua
limbă maternă)
Nivelurile din Cadrul Naţional Comun de Referinţă pentru Limbi
Străine sunt:
A1 şi A2 - Utilizator elementar
B1 şi B2 - Utilizator independent
C1 şi C2 - Utilizator experimentat
Notă: Se va trece atât codul nivelului (de exemplu B1) cât şi
descrierea (respectiv Utilizator independent)
Înţelegere
Ascultare

Citire

Vorbire
Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral Exprimar
e scrisă

Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost
dobândite.

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost
dobândite. (Rubrică facultativă)

Competenţe şi abilităţi
sociale

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost
dobândite. (Rubrică facultativă)

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost
dobândite. (Rubrică facultativă)

Competenţe şi aptitudini
artistice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost
dobândite. (Rubrică facultativă)

Alte competenţe şi aptitudini

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost
dobândite. (Rubrică facultativă)

Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

Anexe

Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.
(Rubrică facultativă)
Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate
anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică
facultativă)
1. Lista lucrărilor ştiinţifice – articole, comunicari, cărţi, brevete etc.
2. Experienţa de cercetare a candidatului la bursa postdoctorală în domeniul
de cercetare propus sau conex acestuia

Anexa 6
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Aprobat,
Rector,
Prof.univ.dr. Vasile IŞAN
Viza juridica,
Jr. Loredana Giosan
Evaluare CV candidat
INDICATORI

PUNCTAJ

1. Articole publicate în reviste de specialitate cotate ISI, in ultimii 5
ani
2. Articole publicate in proceedings-uri indexate ISI, in ultimii 5 ani

6 puncte / număr de autori, pentru
fiecare articol
4 puncte / număr de autori, pentru
fiecare articol

3. Articole publicate în reviste BDI/CNCS B , in ultimii 5 ani

3 puncte / număr de autori, pentru
fiecare articol

4. Articole publicate in proceedings-uri neindexate, in ultimii 5 ani

2 puncte / număr de autori, pentru
fiecare articol

5. Articole publicate în alte reviste de specialitate, in ultimii 5 ani

1 punct / număr de autori, pentru
fiecare articol

+

6. Capitole în cărţi (minim 5 pagini) publicate in ultimii 5 ani:
Edituri internaţionale

3 puncte / număr de autori, pentru
fiecare articol

Edituri recunoscute CNCS

2 puncte / număr de autori, pentru
fiecare articol

7. Participări la conferinţe internaţionale in ultimii 5 ani:
a) organizate in strainatate
Comunicare orală

4 puncte x număr

Poster

2 puncte x număr

b) organizate in tara
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Comunicare orală

3 puncte x număr

Poster

1,5 puncte x număr

8. Participări la conferinţe nationale in ultimii 5 ani:
Comunicare orală

2 puncte x număr

Poster

1 punct x număr

9. Lucrări publicate in extenso în volumele unor conferinţe in ultimii 5 ani:
Internaţionale (indexate ISI)

4 puncte / număr de autori, pentru
fiecare articol

Internaţionale (neindexate ISI)

2 puncte / număr de autori, pentru
fiecare articol

Naţionale

1 punct / număr de autori, pentru
fiecare articol

10.Participări la workshop-uri, scoli de vara in
ultimii 5 ani:
Internaţionale

3 puncte x număr

Naţionale

1,5 puncte x număr

11. Participări la proiecte/contracte de
cercetare/teme de cercetare
Proiect International- director/responsabil stiintific

12 puncte x număr

Proiect Naţional- director/responsabil stiintific

8 puncte x număr

Proiect International- membru

8 puncte x număr

Proiect Naţional- membru

5 puncte x numar

PUNCTAJ TOTAL CRITERIU
NOTĂ PENTRU CERCETĂTORII POSTDOCTORALI: NU se iau în considerare lucrări publicate în alte domenii
decât cele ale domeniului de cercetare vizat şi care trebuie să fie în concordanţă cu domeniul de doctorat

Manager proiect,
Prof.univ.dr. Gheorghe Aniculăesei
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Anexa 7
Aprobat,
Rector,
Prof.univ.dr. Vasile IŞAN
Viza juridica,
Jr. Loredana Giosan
CRITERII DE EVALUAREA PROIECTULUI
1.Capacitatea cercetatorului de a realiza proiectul - 35puncte
1.1.Cât de relevanta este expertiza cercetătorului pornind
de la experienţa stiintifica din ultimii 5 ani pentru
obiectivele propuse
(maxim 15 puncte)
1.2.Pe baza informaţiilor disponibile în această
propunere, cum aţi evalua potenţialul candidatului de a
dezvolta o activitate de cercetare autonomă, bazată pe
gândirea independentă, creativă?
(maxim 20 puncte)
2. Descrierea proiectului, plan de lucru, rezultate anticipate - 65puncte
2.1 Relevanta temei propuse
Cum apreciaţi integrarea subiectului propus in contextul
cunoaşterii generale in domeniu si nivelul de inter/multidisciplinaritate al acestuia?
(maxim 10 puncte)
2.2. Impactul temei de cercetare propusa
Impactul stiintific, social si economic al temei propuse
(maxim 10 puncte)
2.3 Abordarea integrata a temei de cercetare
Modul de corelare a obiectivelor specifice, activitatilor si
metodologiei propuse cu scopul declarat al proiectului.
(maxim 15 puncte)
2.4 Caracterul inovativ al cercetării propuse
Originalitatea si caracterul inovativ al proiectului prin
direcţiile de cercetare propuse; Propunerea abordarii
unor ipoteze si paradigme stiintifice actuale;
Dezvoltarea/aplicarea de noi metode/ tehnologii.
(maxim 15 puncte)
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2.5 Corelarea obiectivelor cu planului de lucru si cu rezultatele
anticipate
Cât de adecvat şi bine adaptat este planul de lucru pentru
realizarea obiectivelor acestui proiect; fezabilitatea
proiectului in intervalul de 16 luni tinand cont de
infrastructura existenta. Modalitati de diseminare clare si
fezabile.
(maxim 15 puncte)

TOTAL PUNCTAJ CRITERIU
(maxim 100 puncte)

Manager proiect,
Prof.univ.dr. Gheorghe Aniculăesei
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Anexa 8
Aprobat,
Rector,
Prof.univ.dr. Vasile IŞAN
Viza juridica,
Jr. Loredana Giosan

Fişa de evaluare interviu
Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.

Criterii de evaluare

Punctaj
acordat

Claritatea prezentării Ipotezelor de cercetare si abilitati de
comunicare (maxim 30 puncte)
Corelarea experienţei anterioare cu tema proiectului propus
(maxim 30 puncte)
Impactul pe care participarea în proiect îl poate avea asupra
parcursului ştiinţific al candidatului
(maxim 30 puncte)
Managementul timpului alocat prezentării proiectului
(maxim 10 puncte)
TOTAL PUNCTAJ ACORDAT

Manager proiect,
Prof.univ.dr. Gheorghe Aniculăesei
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