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Domeniul major de intervenție 1.5: „Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării“
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 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

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia procesului de evaluare din data de 25.11.2015 a contestațiilor depuse pentru
concursul premii publicații ISI organizat în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/133675
Comisia de evaluare a contestațiilor, desemnată prin decizia nr. 11 din 13.11.2015, alcătuită din:
dr. Liviu Măgurianu, Președinte și dr. Ioan Alexandru Tofan, dr. Simona Ulman, dr. Daniela Matei,
membri, s-a reunit pentru evaluarea contestațiilor depuse pentru concursul premii publicații ISI
organizat în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/133675. În conformitate cu Metodologia pentru
premierea activității de cercetare (Nr. ARFI/IDSRC/A/4180/02.09.2015) comisia a constat
următoarele:
1. A fost depusă o singură contestație, de către candidatul Liviu Petcu, bursier postdoctoral în
cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/133675.
2. Candidatul Liviu Petcu a înscris in concurs 4 lucrări.
3. In urma analizei dosarului candidatului și a verificărilor pe portalul ISI - Web of Science,
comisia nu a putut certifica indexarea ISI pentru niciuna dintre lucrările înscrise la concurs de
candidatul Liviu Petcu.
Deoarece în urma verificărilor pe portalul ISI - Web of Science nu s-a putut certifica indexarea ISI
pentru niciuna dintre lucrările înscrise la concurs de candidatul Liviu Petcu, comisia a decis că acest
candidat trebuie să facă dovada indexării ISI a lucrărilor pe care le-a înscris la concurs, până la data de
27.11.2015, ora 17.00.
Comisia se va întruni pentru a lua o decizie finală în privința rezultatelor evaluării contestațiilor după
expirarea acestui termen.
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