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Titlul I. Dispoziţii generale
Art.1. Obiectul regulamentului
1.1 Prezentul Regulament stabileşte cadrul normativ pentru activitatea de sprijin pentru doctoranzi și
cercetători postdoctorat desfășurată în cadrul Proiectului POSDRU/159/1.5/133675 “Inovare și
dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoașterii prin burse doctorale și postdoctorale (IDSRC doc postdoc) (denumit în continuare Proiect) în parteneriat cu Universitatea Lucian Blaga din SIBIU
(Partener 1 – P1), Universitatea din Bucureşti (Partener 2 – P2), Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
(Partener 3 – P3), Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere (Partener 4 – P4),
LABORATORIO ATHENA (Partener 5 – P5).
1.2 Prezentul regulament este întocmit în baza:
- Contractului de finanţare având numărul de identificare POSDRU/159/1.5/S/133675, COD SMIS
50683;
- Ghidului solicitantului – Condiţii generale 2013 din cadrul Programului Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Numărul de referință al Programului CCI:
2007RO051PO001;
- Ghidului solicitantului – Condiţii specifice – pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 159
„Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”, Axa prioritară 1 ”Educația și formarea în
sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, Domeniul Major de
Intervenție 1.5 ”Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării”, iunie 2013.
Art. 2. Obiectivul general al proiectului
2.1 Obiectivul general al proiectului constă în sprijinul doctoranzilor și al cercetătorilor post-doctorat
(absolvenţi în ultimii cinci ani) specializaţi în filosofie, ştiinţe sociale şi umaniste (antropologie,
bioetică, economie, litere, psihologie, ştiinţe ale educaţiei, politologie, relaţii internaţionale, sociologie,
studii culturale, științele cogniției, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe istorice, știinţe juridice etc.) pentru a
urma şi dezvolta o carieră performantă în cercetare. Vor fi sprijiniţi, de asemenea, şi doctoranzii şi
doctorii (absolvenţi în ultimii cinci ani), specializaţi în ştiinţe tehnice şi exacte, care abordează şi din
perspectivă filosofică, etică, sociologică sau economică probleme specifice domeniului lor de cercetare.
2.2 Activitățile specifice de sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat implică:
a) organizarea și desfășurarea concursului de selecție a grupului țintă;
b) organizarea, susținerea și finanțarea activității de cercetare;
c) evaluarea activității de cercetare.
2.3 a) Activitatea de sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat se desfăşoară în spaţiile puse la
dispoziţie de Beneficiar - la Sediul din Bulevardul Carol I nr. 8 Iaşi, sediul Institutului de Cercetări
Economice şi Sociale „Gheorghe Zane” Iaşi din str. T. Codrescu nr. 2 şi la parteneri, respectiv
Universitatea Lucian Blaga din SIBIU (P1), Bulevardul Victoriei nr. 10; Universitatea din Bucureşti,
Strada Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5 București; Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca,
Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere, Strada Victoriei nr.76, localitatea Baia
Mare; LABORATORIO ATHENA, Via Montefiorino 12/C, Terni.
2. 3 b) Activitatea proiectului se mai poate desfășura în locațiile puse la dispoziție de parteneri sau în
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spațiile altor instituții (de învățământ, cercetare, economice etc.), altele decât cele prevăzute la art. 2.3
lit. a), cu aprobarea echipei de management a proiectului. În cazul cercetărilor aplicate, activitatea se
poate desfășura și în alte locuri decât cele definite anterior, la recomandarea tutorelui și cu aprobarea
managerului de proiect.
Art. 3. Definiţii
În înţelesul prezentului regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) bursier doctorand - cercetător, având calitatea de doctorand în una din școlile doctorale organizate în
condițiile legii, admis în urma promovării concursului de acordare a sprijinului financiar în cadrul
Proiectului POSDRU/159/1.5/133675 “Inovare și dezvoltare în structurarea şi reprezentarea
cunoașterii prin burse doctorale și postdoctorale (IDSRC - doc postdoc)” ;
b) bursier postdoctorat – cercetător admis în urma concursului de acordare a sprijinului pentru
cercetare, având titlul științific de doctor obținut în România sau în străinătate, cu cel mult cinci ani
înainte de la data intrării în vigoare a contractului de burse postdoctorat;
c) candidat – orice persoană care se înscrie la concursul de acordare a sprijinului pentru doctoranzi și
cercetători postdoctorat;
d) expert independent – persoană cu studii superioare având titlul ştiinţific de doctor şi experienţă în
domeniul cercetării / învăţământului universitar mai mare de 9 ani, care nu deţine calitatea de tutore în
cadrul proiectului și care este implicată în cel puțin una din activitățile Proiectului;
e) grup de cercetare – echipă de cercetare mixtă formată din doctoranzi, cercetători postdoctorat și
tutori care au ca scop dezvoltarea unei teme de cercetare comună;
f) grup țintă – doctoranzi și postdoctoranzi care beneficiază de sprijin în cadrul Proiectului;
g) partener – organizație cu personalitate juridică din România sau din străinătate ce desfășoară
activitățile prevăzute în Acordul de parteneriat încheiat pentru realizarea Proiectului;
h) Proiect – titlul generic acordat proiectului POSDRU/159/1.5/133675 “Inovare și dezvoltare în
structurarea și reprezentarea cunoașterii prin burse doctorale și postdoctorale (IDSRC - doc
postdoc)”;
i) stagiu de mobilitate – perioadă de cercetare academică de minimum 30 de zile consecutive și
maximum 4 luni (în cazul bursierilor doctoranzi aflați în anul al doilea și al treilea de studii doctorale)
desfășurată într-o universitate / centru de cercetare dintr-o țară membră a Uniunii Europene;
j) temă de cercetare – subiect sau direcție generală de cercetare propus/ă în cadrul Proiectului;
k) tutore / mentor / expert activitate de cercetare (numit în continuare tutore) – expert pe termen lung,
cu o vechime de peste 9 ani în activitatea de cercetare, care supervizează și îndrumă activitatea grupului
de cercetare, realizând, în același timp, și o activitate de cercetare cu rol de model și catalizator pentru
bursieri.
Art. 4. Organizarea grupelor de cercetare
4.1 Proiectul va desfășura activități în domeniul prioritar Cercetări socio-economice și umaniste și va fi
coordonat și monitorizat de către Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” din
cadrul Academiei Române Filiala Iași.
4.2 În cadrul Proiectului se vor desfășura cercetări pe 14 teme:
1. Probleme sociale şi politice în lumea contemporană. Dezbateri, interpretări, soluţii
2. A guverna / a fi guvernat. Ipostaze ale raportului dintre stat și cetățean
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Pieţele emergente - tendinţe în condiţiile crizei economice actuale
Competitivitate şi inovare în managementul organizaţiei bazate pe cunoaștere
Inovaţie şi performanţă în științele socio-economice
Teorii şi practici psihologice şi educaţionale. Dezvoltarea rezilientă şi provocările societăţii
actuale
7. Ideologie și comunicare interculturală
8. Fundamentele normativității și constrângerile psiho-sociale
9. Ştiinţele cogniției – abordare interdisciplinară
10. Regândirea politicului în societatea contemporană. Globalizare, consumerism şi eficienţă
economică
11. Semnificaţie şi adevăr
12. Filosofie şi religie în spaţiul românesc
13. Perspective actuale privind dezvoltarea durabilă
14. Etică și comunicare. Componente teoretice şi implicații pragmatice
3.
4.
5.
6.

4.3 Fiecare temă de cercetare este abordată de o grupă de cercetare formată, de regulă, din:
- 3 doctoranzi cu frecvență înmatriculați la doctorat în anul I de studii universitare de doctorat pentru
anii 2012-2013 sau 2013-2014. Durata bursei este de 15 luni.
- 3 doctoranzi cu frecvență înmatriculați la doctorat în anul I de studii universitare de doctorat pentru
anii 2011-2012. Durata bursei este de maximum 5 luni.
- 4 cercetători postdoctorat având titlul științific de doctor obținut în România sau în străinătate, cu cel
mult cinci ani înainte de data intrării în vigoare a contractului de burse postdoctorat. Durata bursei este
de 15 luni.
- 2 tutori care coordonează grupele de cercetare, îndrumă şi evaluează bursierii.
4.4 Un tutore poate fi implicat în evaluarea grupului țintă și coordonarea activităților de cercetare
specifice unei singure teme.
4.5 Numărul de burse și durata lor se vor corela implicit cu contractul de finanțare și actele adiționale la
contractul de finanțare.
4.6. Grupa numărul 13 cu tema de cercetare Perspective actuale privind dezvoltarea durabilă este
gestionată din punct de vedere financiar și științific de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
4.7. Durata burselor de cercetare şi anul de studiu al doctoranzilor specifice fiecărei grupe se pot
modifica de către managerul de proiect cu scopul îndeplinirii indicatorilor şi în funcţie de buget.

Titlul al II-lea. Selecția grupului țintă
Art. 5. Modalitatea de selecție a grupului țintă
Selecția grupului țintă se realizează prin concurs.
Art. 6. Organizarea concursului
Selecția pentru acordarea burselor este organizată de Filiala Iaşi a Academiei Române în calitatea sa de
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beneficiar al Proiectului, în colaborare cu partenerii implicați în proiect.
Art. 7. Promovarea concursului
7.1 Promovarea concursului debutează prin postarea anunţului pe pagina web a Filialei Iaşi a Academiei
Române și/sau pe pagina web a Proiectului, cu cel puţin 15 zile înainte de termenul limită de depunere a
dosarelor.
7.2 Concursul va fi promovat prin diseminare la nivel naţional: trimiterea de anunţuri la principalele
universităţi din România, mass-media, Internet etc.
7.3 Informaţiile privind concursul vor fi postate pe pagina web a Filialei Iaşi a Academiei Române
și/sau pe pagina web a Proiectului şi vor fi afişate la sediul Beneficiarului.
Art. 8. Etapele concursului
8.1 Programul etapelor de concurs privind acordarea burselor va fi aprobat de conducerea Filialei Iaşi a
Academiei Române. În situații excepționale, managerul proiectului poate decala termenele stabilite cu
cel mult cinci zile lucrătoare.
8.2 Concursul pentru acordarea burselor cuprinde două etape succesive: prima vizând analiza activităţii
ştiinţifice a candidaţilor pe baza dosarului, iar cea de-a doua, interviul, vizând aprofundarea evaluării
calităţii ştiinţifice a proiectelor candidaţilor, precum şi a competenţelor lingvistice ale acestora.
8.3 Pentru fiecare etapă a concursului evaluarea se va realiza pe următoarele categorii de candidați:
- doctoranzi cu frecvență înmatriculați la doctorat în anul I de studii universitare de doctorat pentru anii
2012-2013 sau 2013-2014;
- doctoranzi cu frecvență înmatriculați la doctorat în anul I de studii universitare de doctorat pentru anii
2011-2012;
- cercetători postdoctorat având titlul științific de doctor obținut în România sau în străinătate (cu
condiția echivalării în țară), cu cel mult cinci ani înainte de data intrării în vigoare a contractului de
burse postdoctorat.
Art. 9. Condiţii pentru înscrierea la concurs
9.1 Pentru a se înscrie la concurs candidatul pentru bursele doctorale trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
a) să fie înmatriculat în anul I de studii universitare de doctorat la o instituție acreditată în România
pentru anii 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 în domeniile de studii enumerate la art. 2.1;
b) să fie cetățean UE cu domiciliul sau reședința legală în România;
c) să nu fi beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse doctorale finanțate în cadrul
POSDRU, DMI 1.5;
d) să nu beneficieze de altă bursă doctorală pe durata bursei oferite în cadrul Proiectului;
e) să aibă acceptul scris, pentru a face parte din grupul țintă al Proiectului, din partea instituției la care
este înmatriculat;
f) să deţină abilităţi de comunicare în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;
9.2 Pentru a se înscrie la concurs, candidatul pentru bursele postdoctorale trebuie să îndeplinească
6

Investește în oameni! | FONDUL SOCIAL EUROPEAN |Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară nr.1 „Educația și formarea în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
Domeniul major de intervenție 1.5: „Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării“
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Titlul proiectului: Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc
postdoc) POSDRU/159/1.5/S/133675

următoarele condiţii:
a) să fi obţinut titlul ştiinţific de doctor în România sau în străinătate, cu cel mult cinci ani înainte de
data intrării în vigoare a contractului de burse postdoctorat, în domeniile de studii enumerate la art. 2.1.
Candidații care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării
acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare;
b) să fie cetățean UE cu domiciliul sau reședința legală în România;
c) să nu fi beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse postdoctorale finanțate în cadrul
POSDRU DMI 1.5;
d) să nu beneficieze de altă bursă postdoctorală pe durata bursei oferite în cadrul Proiectului;
e) să deţină abilităţi de comunicare în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;
f) să deţină experienţă în domeniul cercetării, dovedită prin participări la sesiuni de comunicări,
conferinţe, congrese şi prin publicaţii științifice.
Art. 10. Locul de înscriere
10.1 Înscrierea la concurs se face:
a) prin depunerea dosarului la sediul Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane”,
Iaşi, str. Teodor Codrescu, nr. 2, parter, Secretariat, Camera 1 (între orele 09.00 – 16.00) sau prin
poștă la adresa specificată (data poștei este ultima zi din etapa depunerii dosarelor)
și
b) online la adresa înscrisă în anunțul de concurs cu documentele prevăzute în art. 11, până în ultima
zi din etapa depunerii dosarelor, ora 16.00, ora României.
10.2 Nerespectarea termenului limită de depunere a dosarului atrage după sine neînscrierea în concurs.
Art. 11. Conținutul dosarului de înscriere la concurs
11.1 Candidatul la concursul de burse doctorale trebuie să depună un dosar de înscriere care să
cuprindă:
a) cererea de înscriere în format standard disponibilă pe site-ul Proiectului
(www.proiectIDSRC.acadiasi.ro);
b) curriculum vitae în format Europass (datat și semnat pe fiecare pagină), având anexate în copie
următoarele:
 cartea de identitate;
 certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (acolo unde este cazul);
 diploma de licenţă;
 diploma de masterat (dacă este cazul);
 orice alte diplome sau atestate (adeverinţe) relevante;
c) lista lucrărilor ştiinţifice prezentate la conferințe, congrese, simpozioane etc. (dacă este cazul);
d) lista lucrărilor științifice publicate (dacă este cazul);
e) o lucrare ştiinţifică reprezentativă (care poate fi și lucrarea de absolvire a ultimului ciclu de studii);
f) o adeverință de înmatriculare la studii doctorale din care să reiasă acceptul scris pentru a face parte
din grupul țintă al Proiectului, din partea instituției la care este înmatriculat;
g) un proiect de cercetare de maximum 2500 de cuvinte semnat și datat. Proiectul de cercetare trebuie să
fie convergent cu tema de cercetare a tezei de doctorat a candidatului și cu tema/temele de cercetare la
care se înscrie în cadrul concursului (vezi art. 4.2);
7
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h) bibliografie reprezentativă pentru proiect.
11.2 Candidatul la concursul de burse postdoctorale trebuie să depună un dosar de înscriere care să
cuprindă:
a) cererea de înscriere în format standard disponibilă pe site-ul Proiectului
(www.proiectIDSRC.acadiasi.ro);
b) curriculum vitae în format Europass (datat și semnat pe fiecare pagină), având anexate în copie
următoarele:
 cartea de identitate;
 certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (acolo unde este cazul);
 diploma de licenţă;
 diploma de masterat (dacă este cazul);
 diploma de doctor;
 orice alte diplome sau atestate (adeverinţe) relevante.
c) lista lucrărilor ştiinţifice prezentate la conferințe, congrese, simpozioane etc.;
d) lista lucrărilor științifice publicate;
e) o lucrare ştiinţifică reprezentativă;
f) o scrisoare de recomandare în original din partea unor cadre didactice universitare, cercetători sau alte
personalităţi ale comunităţii ştiinţifice şi academice;
g) un proiect de cercetare de maximum 2500 de cuvinte semnat și datat;
h) bibliografie reprezentativă pentru proiect.
11.3 Toate documentele prevăzute în art. 11.1 și 11.2 trebuie depuse și electronic în format PDF.
Documentele specificate la literele e) și g) vor fi trimise și în format Word (.doc, .docx, .rtf).
Art. 12. Înregistrarea și prelucrarea dosarului
a) Dosarele vor fi înregistrate în ordinea primirii în registrul proiectului, iar candidatului i se va
comunica numărul şi data înregistrării.
b) Înregistrarea dosarului implică acordul expres al candidatului în ceea ce privește prelucrarea datelor
cu caracter personal și libera circulație a acestora în conformitate cu prevederile legale.
c) Dosarele vor fi anonimizate şi distribuite membrilor comisiei de evaluare.
d) Dosarele candidaţilor respinşi nu se restituie şi vor fi arhivate în conformitate cu legislația în vigoare.
Art. 13. Prevederi suplimentare privind concursul
a) Fiecare candidat are dreptul de a se înscrie cu un singur proiect de cercetare.
b) Fiecare candidat îşi poate exprima opţiunea pentru maximum 3 teme de cercetare enumerate la art.
4.2, cu condiția ca proiectul de cercetare propus să fie convergent cu fiecare dintre teme.
c) Candidatul care a optat pentru mai mult de o temă de cercetare trebuie să precizeze în cererea de
înscriere ordinea preferinţelor. Selecţia la o temă de cercetare se face în funcţie de ordinea preferinţelor,
în urma admiterii la proba de interviu specifică temei. În cazul în care selecţia se realizează prin
redistribuirea locurilor rămase neocupate, în conformitate cu Art. 17.2, participarea la interviul specific
temei constituie un avantaj, acesta nefiind obligatoriu.
d) Evaluarea dosarelor candidaților care au optat pentru mai mult de o temă de cercetare va fi realizată
de comisia aferentă temei care reprezintă prima opțiune a candidatului.
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Art.14. Comisiile de concurs
a) Comisiile de concurs vor fi numite prin decizia preşedintelui Filialei din Iaşi a Academiei Române,
cu aprobarea Biroului Filialei, la propunerea managerului proiectului.
b) Coordonarea procesului de selecție va fi realizată de o Comisie centrală de concurs compusă din:
manager de proiect, expert grup țintă și secretariat alcătuit din trei persoane.
c) Evaluarea va fi realizată de 14 comisii de concurs corespunzătoare celor 14 teme, alcătuite din câte
patru membri, respectiv doi tutori și doi experți independenți.
d) În cadrul fiecărei comisii, pentru etapa vizând analiza activităţii ştiinţifice a candidaţilor pe baza
dosarului, fiecare membru are atribuții distincte:
- Membrul 1 – Analiza experienţei ştiinţifice a candidaților;
- Membrul 2 – Analiza capacității de elaborare a unei lucrării ştiinţifice;
- Membrul 3 – Analiza componentei ştiinţifice a proiectului;
- Membrul 4 - Analiza pragmatică a proiectului (analiza modalității în care se integrează proiectul
individual în tema de cercetare a grupei);
- Comisia centrală analizează dosarul de concurs din perspectiva eligibilității grupului țintă și urmărește
buna desfășurare a evaluării.
e) Un expert independent poate face parte din maximum trei comisii.
f) În cazul în care lipsește unul dintre membrii comisiei de concurs la una dintre probe, acesta va fi
înlocuit de membrul de rezervă. În acest caz trebuie respectate prevederile Art.14, litera e)
g) Soluţionarea contestaţiilor se va face de către Comisia de contestaţie numită prin decizia
preşedintelui Filialei din Iaşi a Academiei Române, cu avizului Biroului Filialei.
h) Comisiile de concurs pot efectua verificări suplimentare şi pot solicita documente necesare
confirmării informaţiilor din dosar.
Art. 15. Criterii de evaluare
15.1 Candidaţii care depun un dosar incomplet, peste termenul limită de înscriere sau care nu
îndeplinesc condiţiile prevăzute de Art. 9, vor fi respinşi, fără a mai trece prin procedurile de evaluare
specifice.
15.2 Criteriile care stau la baza evaluării proiectelor depuse de candidaţi sunt:
a) relevanţa experienţei în domeniul cercetării pentru temele Proiectului;
b) competența în desfășurarea cercetării, precum și referitor la publicarea și diseminarea rezultatelor
cercetării;
c) fundamentarea teoretică a proiectului de cercetare propus;
d) gradul de originalitate şi noutate al proiectului de cercetare propus;
e) pertinenţa ipotezelor de cercetare;
f) calitatea metodologiei de cercetare propusă;
g) consistenţa, claritatea și coerența planului de cercetare propus de candidat;
h) nivelul de informare şi calitatea bibliografiei;
i) convergența proiectului individual de cercetare cu tema grupului de cercetare;
j) fezabilitatea, sustenabilitatea și posibilitățile de dezvoltare ale proiectului de cercetare;
k) potențialul aplicativ al rezultatelor estimate ale proiectului;
l) caracterul interdisciplinar al proiectului;
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m) respectarea normelor deontologice ale activităţii de cercetare ştiinţifică.
15.3 În baza criteriilor enumerate la art. 15.2 se întocmesc fişe de evaluare. Punctajul acordat în etapa 1
de concurs va fi de maximum 100, repartizate astfel:
- 25 de puncte pentru experienţa ştiinţifică a candidatului (Fișă de evaluare – Model Anexa 1);
-

25 de puncte pentru capacitatea de elaborare a unei lucrări ştiinţifice (Fișă de evaluare – Model
Anexa 2 );

-

25 de puncte pentru componenta ştiinţifică a proiectului (Fișă de evaluare – Model Anexa 3);

-

25 de puncte pentru modalitatea în care se integrează proiectul individual în tema de cercetare a
grupei (Fișă de evaluare – Model Anexa 4).

15.4 În cazul în care, pe baza dosarului, au fost identificate elemente neconforme cu principiile etice ale
cercetării, în acord cu legislația în vigoare (i.e. Legea educației naționale nr. 1/2011 și legislația
referitoare la cercetare), concurentul va fi respins.
15.5 Pentru a promova etapa I, candidații vor trebui să obţină următoarele punctaje:
a) candidații doctoranzi cu frecvență înmatriculați la doctorat în anul I de studii universitare de doctorat
pentru anii 2011-2012, 2012-2013 sau 2013-2014, minimum 65 de puncte;
b) candidații cercetători postdoctorat având titlul științific de doctor obținut în România sau în
străinătate, cu cel mult cinci ani înainte de la data intrării în vigoare a contractului de burse postdoctorat,
minimum 80 de puncte.
Art. 16. Interviul
16.1 Interviul va fi susţinut la unul din sediile enumerate la art. 2.3. a).
16.2 Interviul va fi înregistrat video sau audio cu acordul candidaţilor. Neacceptarea înregistrării
interviului atrage pierderea dreptului la contestaţie.
16.3 Candidații care au optat pentru mai multe teme de cercetare și au promovat etapa 1 de concurs vor
fi evaluați distinct în cadrul interviului aferent fiecărei temei.
16.4 Interviul va fi susținut în prezența Comisiei de concurs aferentă fiecărei teme de cercetare și a unui
membru al Comisiei centrale.
16.5 Interviul se poate desfășura doar în prezența celor cinci membri care vor evalua candidatul prin
acordarea unui punctaj de la 1 la 100, în conformitate cu Grila de evaluare a interviului (Anexa 5)
Art. 17. Afişarea rezultatelor şi redistribuirea candidaţilor pe locurilor rămase vacante
17.1 Rezultatele parțiale vor fi afişate la sediul Filialei Iaşi a Academiei Române, la sediul Institutului
de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane”, pe pagina web a Proiectului
(www.proiectIDSRC.acadiasi.ro) și la sediul unde a avut loc interviul.
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17.2 În cazul în care în urma concursului, în interiorul unei teme de cercetare, au rămas locuri vacante
acestea vor fi ocupate de candidaţii care au trecut de etapa I de concurs şi au participat la cel puţin un
interviu după următoarele criterii:
a) locurile pentru candidații doctoranzi cu frecvență înmatriculați la doctorat în anul I de studii
universitare de doctorat pentru anii 2011-2012 rămase vacante vor fi ocupate de candidaţii din alt an de
studii doctorale care au participat la interviul specific temei de cercetare, în ordinea mediilor obţinute la
interviu.
b) locurile pentru candidații doctoranzi cu frecvență înmatriculați la doctorat în anul I de studii
universitare de doctorat pentru anii 2011-2012 rămase vacante şi în urma redistribuirii în conformitate
cu art. 17.2, lit a) vor fi ocupate de alţi candidaţi din acelaşi an de studii doctorale care au participat la
interviu la altă temă de concurs, în ordinea mediilor şi în funcţie de preferinţe. Distribuirea se va realiza
în urma depunerii unei cereri din partea candidatului, în care va enumera temele în ordinea preferinţelor.
În cazul în care candidatul a participat la mai mult de un interviu, pentru redistribuire va fi luată în
considerare media cea mai mare.
c) locurile pentru candidații doctoranzi cu frecvență înmatriculați la doctorat în anul I de studii
universitare de doctorat pentru anii 2011-2012 rămase vacante şi în urma redistribuirii în conformitate
cu art. 17.2, lit a) şi b) vor fi ocupate de candidaţi din alt an de studii doctorale care au participat la
interviu la altă temă de concurs, în ordinea mediilor şi în funcţie de preferinţe. Distribuirea se va realiza
în urma depunerii unei cereri din partea candidatului, în care va enumera temele în ordinea preferinţelor.
În cazul în care candidatul a participat la mai mult de un interviu, pentru redistribuire va fi luată în
considerare media cea mai mare.
d) locurile pentru candidații doctoranzi cu frecvență înmatriculați la doctorat în anul I de studii
universitare de doctorat pentru anii 2012-2013 şi 2013-2014 rămase vacante vor fi ocupate de candidaţi
din acelaşi an de studii doctorale care au participat la interviu la altă temă de concurs, în ordinea
mediilor şi în funcţie de preferinţe. Distribuirea se va realiza în urma depunerii unei cereri din partea
candidatului, în care va enumera temele în ordinea preferinţelor. În cazul în care candidatul a participat
la mai mult de un interviu, pentru redistribuire va fi luată în considerare media cea mai mare.
e) locurile pentru candidații la burse postdoctorale rămase vacante vor fi ocupate de candidaţi care au
participat la interviu la altă temă de concurs, în ordinea mediilor şi în funcţie de preferinţe. Distribuirea
se va realiza în urma depunerii unei cereri din partea candidatului, în care va enumera temele în ordinea
preferinţelor. În cazul în care candidatul a participat la mai mult de un interviu, pentru redistribuire va fi
luată în considerare media cea mai mare.
17.3 Cererile din partea candidatului prevăzute la art. 17.2 lit. b) – e) vor fi depuse la secretariatul
Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane”, str. T Codrescu, nr. 2, Iaşi sau pe email
la secretariatproiectidsrc@gmail.com în 48 de ore de la afişarea anunţului privind redistribuirea
locurilor rămase vacante.
17.4 Anunţul privind temele cu locurile rămase vacante vor fi afişate pe pagina web a Proiectului
(www.proiectIDSRC.acadiasi.ro).
17.5 Redistribuirea locurilor va fi realizată de către Comisia centrală de concurs
17.6 Rezultatele finale, în urma redistribuirii locurilor, vor fi afişate la sediul Filialei Iaşi a Academiei
Române, la sediul Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane”, pe pagina web a
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Proiectului (www.proiectIDSRC.acadiasi.ro).
17.7 Pentru locurile rămase vacante în urma redistribuirii se va organiza un nou concurs în condiţiile
precizate în prezentul Regulament.
Art. 18. Contestaţiile
18.1 Contestaţiile se pot face în 24 de ore de la afişarea rezultatelor după fiecare etapă, în scris, cu
precizarea motivelor. Lipsa motivelor conduce la anularea contestației.
18.2 Contestaţiile pentru prima etapă vor fi soluţionate de Comisia de contestaţii în termen de cel mult
48 ore de la depunere.
18.3 Contestaţiile pentru etapa a doua vor fi soluționate de Comisia de contestații în termen de cel mult
48 ore de la finalizarea etapei.
18.4 Rezultatul contestaţiei va fi comunicat candidatului pe email.
18.5 Redistribuirea locurilor este un procedeu tehnic şi nu presupune nici o nouă formă de evaluare a
candidatului, astfel neexistând temei pentru a oferi dreptul la contestarea rezultatelor.
Art. 19. Încheierea contractelor de bursă
19.1 Candidaţii admişi după etapa a doua de concurs pentru burse postdoctorale au obligaţia de a se
prezenta, în termen de maximum 48 de ore de la afișarea rezultatelor finale, la Sediul Filialei din Iaşi a
Academiei Române sau la sediul Partenerului 1, cu originalul documentelor depuse în dosarul de
înscriere, prevăzute la art. 11.2, litera b), în vederea semnării contractului de bursă.
19.2 Candidaţii admişi după etapa a doua de concurs pentru burse doctorale au obligaţia de a se
prezenta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale, la Sediul Filialei din
Iaşi a Academiei Române sau la sediul Partenerului 1, cu originalul documentelor depuse în dosarul de
înscriere, prevăzute la art. 11.1, litera b) și cu contractul de bursă tripartit semnat și ștampilat de
reprezentantul legal al instituției la care activează în calitate de doctorand (în trei exemplare originale).
19.3 În cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în Art. 19.1 și 19.2, candidatul va fi considerat
respins, locul rămas liber fiind ocupat de următorul clasat în categoria sa de candidați la evaluarea
specifică temei de cercetare pentru care a candidat.
19.4 În cazul îndeplinirii condițiilor de la 19.1 și 19.2, candidatul va putea semna contractul de bursă,
care va stabili raporturile dintre Beneficiarul Proiectului / Partener 1, bursier și instituția la care
activează în calitate de doctorand.

Titlul al III-lea. Drepturile și obligațiile bursierilor
Art. 20. Sprijinul financiar acordat
20.1 Sprijinul financiar acordat bursierilor doctoranzi constă în:
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a) bursă de studii în cuantum de 1800 lei pe lună;
b) supliment de bursă pentru stagiu de mobilitate în străinătate (acordat doar bursierilor aflați, în
momentul deplasării, în anul II sau III al ciclului de studii universitare de doctorat) în cuantum de cel
mult 2400 lei pe lună. În aceste condiții, bursa cumulată (1800 lei + 2400 lei) pe perioada mobilității în
străinătate este de maximum 4200 lei pe lună. Durata stagiului de mobilitate este de minimum 30 de zile
consecutive și de maximum 4 luni. Această bursă este menită să acopere cheltuielile de subzistență în
țara unde are loc mobilitatea. Stagiul de mobilitate transnațională nu este obligatoriu.
20.2 Sprijinul financiar acordat bursierilor postdoctorat constă în bursă de cercetare postdoctorală în
cuantum de 3700 lei pe lună.
Art.21. Premii
Pentru activitatea excepțională, doi bursieri doctoranzi și doi bursieri postdoctorat, în cazul cărora, în
urma evaluării finale, se va constata că au publicat cele mai multe lucrări ISI, vor fi premiați.
Cuantumul premiului este de 3200 lei pentru fiecare bursier. În caz de egalitate, cuantumul premiul va fi
împărțit la numărul bursierilor clasați pe aceeași poziție.
Art. 22. Alte cheltuieli decontate
22.1 Bursierii doctoranzi și bursierii postdoctorat pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport
și cazare pentru realizarea unui stagiu de mobilitate, participarea la workshop-uri/școli de vară
organizate în cadrul Proiectului și participarea la conferințe naționale și internaționale care contribuie la
îndeplinirea indicatorilor Proiectului. Nu se decontează diurnă.
22.2 Drepturile prevăzute la Art. 22.1 se acordă în limita bugetului și în conformitate cu metodologia de
implementare a Proiectului.
Art. 23. Alte drepturi ale bursierului
Bursierul are următoarele drepturi:
a) accesul la activități de formare, consiliere ştiinţifică şi tutorială pentru activitatea de cercetare;
b) accesul la spaţii adecvate cercetării, la resursele materiale destinate activităţilor de cercetare
prevăzute în proiect, la bibliotecile şi bazele documentare de specialitate ale instituţiilor coordonatoare
și partenere în cadrul Proiectului;
c) sprijin în diseminarea rezultatelor cercetării (publicarea, prin selecţie, a rezultatelor cercetării,
facilitarea participării la conferințe etc.);
d) suport web pentru activităţile de cercetare şi comunicare.
Art. 24. Obligaţii generale ale bursierului
a) să realizeze la termen proiectul de cercetare propus, respectând programul stabilit de comun acord
între bursier, echipa tutorială a grupei din care face parte și expertul în monitorizarea grupului țintă;
b) să evite dubla finanţare. Bursierul nu va putea utiliza decât fondurile provenite din Proiect pentru
tema și activităţile de cercetare prevăzute în contractul de bursă;
c) să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare a Academiei Române Filiala Iași, Codul de
etică și deontologie profesională al cercetătorului științific din cadrul Academiei Române Filiala Iași şi
orice alte norme interne ale Academiei Române – Filiala Iaşi și/sau ale partenerilor;
d) să utilizeze bunurile şi mijloacele materiale puse la dispoziţie doar în scopul realizării proiectului său
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de cercetare;
e) să predea, la finalizarea contractului de bursă, toate bunurile primite în subgestiune;
f) să participe la activităţile organizate în cadrul Proiectului (conferința internațională, workshop-uri,
școli de vară, alte activităţi de formare etc.);
g) să întocmească rapoarte lunare de activitate, la care vor fi anexate documente doveditoare privind
îndeplinirea obligaţiilor contractuale, validate de către tutori și aprobate de expertul în monitorizarea
grupului țintă;
h) să prezinte la workshop-ul de evaluare periodică, organizat odată la cinci luni, un raport de activitate,
validat de către tutori și aprobat de expertul în monitorizarea grupului țintă;
i) să întocmească un raport de cercetare științifică la finalizarea contractului, la care vor fi anexate
documente doveditoare privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale. Raportul va fi verificat de către
tutori și de expertul în monitorizarea grupului țintă și validat de Consiliul științific al Institutului de
Cercetări Economice și Sociale “Gheorghe Zane”;
j) să respecte cumulativ, în cazul tuturor lucrărilor publicate / prezentate în cadrul Proiectului,
următoarele condiții:
j.1. să includă mențiunea: Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului
POSDRU/159/1.5/133675 “Inovare și dezvoltare în structurarea si reprezentarea cunoașterii
prin burse doctorale și postdoctorale (IDSRC - doc postdoc)”, cofinanţat de Uniunea Europeană şi
Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 (în cadrul lucrărilor publicate/prezentate în limba română) sau
ACKNOWLEDGEMENT: This paper is supported by the Sectoral Operational Programme Human
Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian
Government under the contract number POSDRU/159/1.5/133675 sau traducerea acestui text în limba
în care este publicată/prezentată lucrarea științifică;
j.2. să scrie numele complet conform contractului de bursă și să menționeze afilierea la instituția cu care
are contractul de bursă, conform modelului:
<Nume, prenume, bursier doctorand sau bursier postdoctorat (după caz), proiect
POSDRU/159/1.5/133675, Beneficiar Academia Română, Filiala Iași sau Partener Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu (după caz)> (în cadrul lucrărilor publicate/prezentate în limba română) sau
<Last name, First name, PhD Fellow or Post-PhD Fellow (după caz), SOP HRD/159/1.5/133675
Project, Romanian Academy Iasi Branch or ”Lucian Blaga” University from Sibiu, Partner> sau
traducerea acestui text în limba în care este publicată/prezentată lucrarea științifică;
k) să respecte măsurile de securitate şi sănătatea muncii în instituţiile implicate în cadrul proiectului.
Art. 25. Obligaţii specifice
25.1 Bursierii doctoranzi cu frecvență înmatriculați la doctorat în anul I de studii universitare de
doctorat pentru anii 2011-2012, au următoarele obligații:
a) prezentarea a două lucrări științifice în calitate de unic autor la conferinţe naţionale sau
internaţionale;
b) publicarea unei lucrări cu caracter ştiinţific în calitate de unic autor într-o revistă cotată ISI sau
indexată în baze de date internaționale;
c) finalizarea tezei de doctorat și prezentarea unei adeverințe care să certifice depunerea acesteia la
serviciile specializate ale instituției organizatoare de studii universitare de doctorat până la încetarea
perioadei de acordare a bursei doctorale;
d) depunerea la secretariatul Proiectului a unei copii după ordinul ministrului de acordare a titlului de
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doctor și a unei copii a diplomei de doctor, în momentul în care aceste documente vor fi emise.
25.2 Bursierii doctoranzi cu frecvență înmatriculați la doctorat în anul I de studii universitare de
doctorat pentru anii 2012-2013 sau 2013-2014 au următoarele obligații:
a) prezentarea a două lucrări în calitate de unic autor la conferinţe științifice, dintre care una
internațională;
b) publicarea unei lucrări cu caracter ştiinţific în calitate de unic autor într-o revistă cotată ISI sau
indexată în baze de date internaționale;
c) participarea cu un studiu științific în calitate de unic autor la unul dintre volumele colective publicate
în cadrul Proiectului;
d) depunerea la secretariatul Proiectului a unei copii după ordinul ministrului de acordare a titlului de
doctor și a unei copii a diplomei de doctor, în momentul în care aceste documente vor fi emise.
25.3 Bursierii postdoctorat au următoarele obligații:
a) prezentarea a două lucrări în calitate de unic autor la conferinţe științifice, dintre care una
internațională;
b) publicarea a două lucrări cu caracter ştiinţific în calitate de unic autor în reviste cotate ISI sau
indexate în baze de date internaționale;
c) participarea cu cel puțin un studiu științific în calitate de unic autor la unul dintre volumele colective
publicate în cadrul Proiectului.
Art. 26. Restituirea bursei și plata eventualelor prejudicii
26.1 Bursierii au obligaţia de a înapoia toate sumele încasate şi de a restitui bunurile aflate în folosinţă,
în următoarele situaţii:
a) în cazul întreruperii activităţii la cererea bursierului;
b) în cazul rezilierii contractului din culpa bursierului (aducerea de prejudicii solicitantului sau
partenerilor, nerespectarea prevederilor contractuale, nerespectarea programului de cercetare stabilit,
nerespectarea prevederilor legale);
c) în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale.
26.2 În cazul încetării contractului în oricare din situațiile de la Art. 24, bursierul are obligația să
restituie toate sumele încasate și să achite toate cheltuielile neeligibile și pierderile financiare cauzate de
bursier Proiectului.
26.3 Plata sumelor se va face în termen de 30 de zile de la notificarea sa de către Filiala Iaşi a
Academiei Române.
Art. 27 Activitatea de cercetare
27.1 Activitatea de cercetare din cadrul Proiectului va fi coordonată și monitorizată de către echipa de
implementare a Proiectului (expertul grup țintă, tutori) și managerul de proiect.
27.2 Activitatea de cercetare individuală a bursierilor se va desfășura în interiorul celor 14 grupe
organizate tematic și va fi coordonată pe parcursul derulării contractului de către tutori.
Documentul care atestă îndeplinirea obligațiilor contractuale este raportul lunar al activității
bursierilor, validat de către tutori și aprobat de către expertul de monitorizare a grupului țintă.
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27.3 Activitatea de cercetare va fi sprjinită prin organizarea de activități formative (un workshop sau o
şcoală de vară pentru fiecare grupă de cercetare), a unor cursuri de formare cu privire la
managementul cercetării și managementul de proiecte și a două sesiuni de formare cu întreg grupul
de cercetare pe teme privind: egalitatea de şanse, nediscriminarea, respectarea diversităţii sau
dezvoltarea durabilă. Temele, invitaţii şi programul vor fi propuse de fiecare grupă de cercetare şi
aprobate de către managerul proiectului.
Art. 28. Evaluarea activităţii de cercetare
28.1 Evaluarea activităţii de cercetare va fi: de parcurs şi finală.
i) Evaluarea de parcurs va fi: a) lunară, pe baza unui raport lunar al activităţii, realizat de către
bursieri, validat de către tutori și aprobat de către expertul în monitorizarea grupului țintă; b) la 5
luni, prin participarea la un workshop de raportare a activităţii (în cadrul fiecărei grupe de
cercetare).
ii) Evaluarea finală se va realiza pe baza unui raport de cercetare întocmit de către fiecare bursier,
avizat de către tutori şi depus spre validare Consiliul științific al Institutului de Cercetări
Economice și Sociale „Gheorghe Zane”, Academia Română, Filiala Iași.
28.2 Bursierii au obligaţia de a trimite spre verificare, îndrumare și avizare, către tutorii repartizați,
lucrările științifice înainte ca acestea să fie trimise spre publicare. Tutorii au obligaţia de a trimite un
răspuns în termen de cinci zile din momentul primirii lucrării. În cazul în care, în intervalul de cinci zile,
bursierul nu a primit răspuns, acesta va contacta expertul în monitorizarea grupului țintă. Nu vor fi
recunoscute drept activități realizate în cadrul proiectului lucrările științifice care nu au primit avizul
tutorilor înainte de publicare.
28.3 Tutorii vor analiza cel puțin două conferințe pentru fiecare bursier. Rezultatele vor fi prezentate și
dezbătute în cadrul unor întâlniri organizate în acest scop. În urma acestor întâlniri tutorii vor depune la
secretariatul Proiectului un raport de analiză semnat împreună cu bursierii.
28.4 Lucrările științifice a căror publicare va fi finanțată în cadrul Proiectului vor fi verificate și avizate
de către tutori și expertul în activitatea editorială.

Art. 29. Activitățile tutoriale
Tutorii angajați în cadrul Proiectului vor desfășura următoarele activități:
a) vor asigura finalizarea strategiei de cercetare și a temelor de cercetare pentru grupele pe care le
coordonează;
b) vor coordona activitatea științifică a grupelor de cercetare tutoriate, având posibilitatea de a
elabora lucrări științifice cu rol de model și catalizator pentru activitatea bursierilor;
c) vor realiza îndrumarea științifică a bursierilor, asigurând conformitatea cu standardele de calitate
și tematica specifică fiecărei grupe de cercetare;
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d) vor monitoriza și evalua activitatea științifică a bursierilor (lucrări științifice, participări la
conferințe și congrese științifice etc.);
e) vor centraliza și aviza toate documentele suport ale bursierilor din grupa de cercetare pe care o
coordonează (referate, rapoarte de activitate etc.);
f) vor organiza workshop-urile/școlile de vară pentru activitatea de cercetare/formare;
g) vor participa la organizarea workshop-urilor de evaluare a bursierilor;
h) vor participa la organizarea conferinței internaționale din cadrul Proiectului și la activitatea de
diseminare a rezultatelor cercetării și de promovare a proiectului;
i) vor participa la ședințele echipei de implementare la solicitarea managerului de proiect.
j) se vor implica în activitățile care vor asigura sustenabilitatea proiectului (participarea în
elaborarea/implementarea de noi proiecte de cercetare, organizarea de manifestări științifice și
formative ulterioare implementării proiectului, participarea la activitățile de asigurare a
continuității revistelor finanțate din Proiect etc.).

Titlul IV. Dispoziţii finale
Art.30 Conflictul de interese
30.1 Reprezintă conflict de interese orice situaţie care împiedică oricare dintre participanții la
implementarea Proiectului să aibă o atitudine profesionistă, obiectivă şi imparţială sau să execute
activităţile prevăzute în prezentul Proiect, într-o manieră profesionistă, obiectivă şi imparţială, din
motive referitoare la familie, viaţă personală, afinităţi politice ori naţionale, interese economice sau
orice alte interese. Interesele anterior menţionate includ, fără a avea caracter limitativ, orice avantaj
pentru persoana în cauză, soţul/soţia, rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv.
30.2 Participanții la Proiect se obligă să întreprindă toate demersurile necesare pentru a evita orice
conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislația românească în vigoare (Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 66/2011 și Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare) și să
informeze echipa de management a Proiectului, cu celeritate, în legătură cu orice situație care dă naștere
sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.
30.3 În cazul în care sunt identificate situații care se încadrează la Art. 30.1 și Art.30.2, vor fi luate
măsuri imediate pentru înlăturarea sau remedierea lor. În funcție de situație, în condițiile legii, Echipa
de management a Proiectului va sesiza organele competente.
30.4 Este interzisă oferirea sau pretinderea oricăror beneficii sau avantaje de către participanții la
implementarea Proiectului.

17

Investește în oameni! | FONDUL SOCIAL EUROPEAN |Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară nr.1 „Educația și formarea în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
Domeniul major de intervenție 1.5: „Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării“
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Titlul proiectului: Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc
postdoc) POSDRU/159/1.5/S/133675

Art. 31. Intrarea in vigoare
Prezentul Regulament a fost aprobat de Biroul Filialei Iaşi a Academiei Române în data de 10.04.2014,
dată la care intră in vigoare.
Art. 32. Modificarea regulamentului se poate face la solicitarea scrisă şi motivată a echipei de
management.
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Anexa 1
Analiza experienţei ştiinţifice:
Punctaj maxim: 25 puncte
Nume, Prenume ..................................
Criteriu de evaluare

Punctaj
maxim
Experienţa instituţională, coerenţa carierei profesionale şi ştiinţifice
5
Participări cu lucrări la manifestări ştiinţifice
Conferinţă națională
0,5
Conferinţă internaţională

8

1

Lucrări ştiinţifice publicate1
Articol în revistă necotată
0,5
Articol/ Capitol în volum publicat la
0,5
editură neacreditată CNCSIS
Articol/ Capitol în volum publicat la
1
editură acreditată CNCSIS
Articol în revistă BDI
1
Articol în revistă publicată în străinătate
1
Articol/ Capitol în carte publicată în
3
străinătate
Articol în revistă acreditată ISI
3
Carte de autor publicată în editură
4
acreditată CNCSIS sau din Republica
Moldova
Carte de autor publicată la editură
1
neacreditată CNCSIS
Carte de autor publicată la editură din
6
străinătate
Evaluarea recomandărilor / adeverințelor
Existența recomandării/adeverinței cu
DA NU
acceptul instituției la care este înscris la
doctorat (eliminatoriu)
Total
Manager proiect,

1

Punctaj acordat

8

4

25
Evaluator,

Punctajul acordat lucrărilor științifice se împarte la numărul de autori.
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Anexa 2
Analiza capacității de elaborare a unei lucrării ştiinţifice
Punctaj maxim: 25 puncte
Nume, Prenume ..................................

Criteriu de evaluare

Punctaj maxim

Fundamentarea teoretică; relevanța și gradul de
cunoaștere a referințelor bibliografice
Claritatea şi rigoarea limbajului şi a expunerii

5

Respectarea principiilor privind structura
articolului ştiinţific
Soliditatea ştiinţifică a argumentaţiei

5

Originalitatea și valoarea contribuţiei ştiinţifice

5

Total

25

Punctaj acordat

5

5

Manager proiect,

Evaluator,
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Anexa 3
Analiza componentei ştiinţifice a proiectului
Punctaj maxim: 25 puncte
Nume, Prenume ..................................
Criteriu de evaluare

Punctaj maxim

Fundamentarea teoretică a proiectului

5

Originalitatea contribuțiilor propuse

4

Pertinenţa ipotezelor de cercetare

4

Adecvarea metodologiei de cercetare propusă

4

Consistenţa și claritatea planului de cercetare
propus de candidat
Nivelul de informare şi calitatea bibliografiei

4

Total

25

Punctaj acordat

4

Manager proiect,

Evaluator,
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Anexa 4
Analiza pragmatică a proiectului
Punctaj maxim: 25 puncte
Nume, Prenume ..................................

Criteriu de evaluare

Punctaj maxim

Relevanţa proiectului individual de cercetare
pentru tema grupului de cercetare

5

Fezabilitatea, sustenabilitatea și posibilitățile
de dezvoltare ale proiectului de cercetare

4

Potențialul aplicativ al rezultatelor estimate ale
proiectului

4

Caracterul interdisciplinar al proiectului

4

Respectarea normelor deontologice ale
activităţii de cercetare ştiinţifică

4

Actualitatea tematicii proiectului în contextul
dezbaterilor științifice naționale și
internaționale
Total

4

Punctaj acordat

25

Manager proiect,

Evaluator,
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Anexa 5

GRILA DE EVALUARE A INTERVIULUI:
Punctaj maxim: 100 puncte
Nume, Prenume ..................................

Criteriu de evaluare

Rezultat

Prezentarea experienței
ştiinţifice

40

Prezentarea proiectului de
cercetare

40

Argumentarea
convergenței proiectului
individual al candidatului
cu tema grupului de
cercetare
Total

20

Punctaj acordat
Evalutor Evalutor Evalutor Evalutor Evalutor
1
2
3
4
5

100

Media
Competenţă lingvistică

Admis /
Respins

Manager proiect,

Evaluator,
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