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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie: 1.5 Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării
Titlul proiectului: Cercetători competitivi pe plan european n domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice.
Reţea de cercetare multiregională (CCPE)”.
Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/140863
Beneficiar: Universitatea de Vest din Timişoara

Nr. ………../………….
METODOLOGIE DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ – CERCETĂTORI POSTDOCTORAT
în vederea acordării de sprijin financiar în cadrul proiectului Cercetători competitivi pe
plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare
multiregională (CCPE) - POSDRU/159/1.5/S/140863
Cadrul legislativ
Selecţia grupului ţintă cercetători post-doctorat în cadrul proiectului Cercetători
competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de
cercetare multiregională (CCPE) are la bază prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
dispoziţiile specifice prevăzute în Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice nr. 159 POSDRU
precum şi condiţiile specificate în contractul de finanţare al proiectului
POSDRU/159/1.5/S/140863
Preambul
Prezenta metodologie a fost elaborată în cadrul proiectului cu titlul Cercetători
competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de
cercetare multiregională (CCPE), ID – 140863, finanţat în cadrul Programului Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cofinanţat din Fondul Social European,
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, cererea de propunere de proiecte nr. 159,
Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat. Parteneriatul pentru implementarea
prezentului proiect este format din: Universitatea de Vest din Timişoara (lider de parteneriat),
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (P1), Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
(P2), Universitatea din Bucureşti (P3), Universitatea din Craiova (P4).
Obiectivul general al proiectului vizează creşterea competitivităţii cercetării în domeniul
ştiinţelor umaniste şi economico-sociale în vederea obţinerii de rezultate ştiinţifice de vârf prin
promovarea carierei în cercetare, crearea unei reţele între universităţi, mediul cultural şi socioCercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și
socio‐economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE)
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economic şi sprijinirea financiară a grupului ţintă la nivelul parteneriatului pe perioada derulării
proiectului.
În cadrul proiectului vor fi sprijiniţi financiar 75 de cercetători post-doctorali prin
acordarea de burse post-doctorale lunare în valoare de 2.500 lei/lună, supliment de 2.400 lei/lună
pentru efectuarea de stagii de mobilitate în străinătate, decontarea participării la conferinţe
naţionale şi conferinţe internaţionale organizate în ţări membre UE, dar şi alte activităţi menite să
dezvolte abilităţile de cercetare precum: cursuri de formare, participarea în echipe de cercetare şi
acces la diverse resurse de cercetare. Sprijinul financiar va fi acordat cercetătorilor post-doctorali
pentru o perioadă de 16 luni.
Proiectul se va finaliza cu atingerea indicatorilor minimi de performanţă pentru fiecare
cercetător post-doctorat, astfel: minimum o prezentare la o conferinţă de specialitate în
străinătate şi la o conferinţă de specialitate în ţară, minimum două articole publicate BDI şi un
raport de cercetare validat de până la finalul proiectului, în concordanţă cu procedurile fiecărei
universităţi partenere.
Capitolul I. Descrierea procesului de selecţie
Selecţia grupului ţintă cercetători post-doctorat este organizată în cadrul fiecărei
universităţi partenere în vederea realizării grupului ţintă – cercetători post-doctorat, stabilit
iniţial conform Acordului de parteneriat, astfel:
- Universitatea de Vest din Timişoara (lider de parteneriat) – 20 cercetărori post-doctorat;
- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (P1) – 15 cercetărori post-doctorat;
- Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (P2) – 15 cercetărori post-doctorat;
- Universitatea din Bucureşti (P3) – 15 cercetărori post-doctorat;
- Universitatea din Craiova (P4) – 10 cercetărori post-doctorat.
În vederea asigurării egalităţii de şanse, a unor criterii obiective de selecţie şi a
comparabilităţii dosarelor, selecţia se organizează pe domeniile de cercetare prevăzute în
cadrul proiectului, mai exact: ştiinţe umaniste şi ştiinţe socio-economice. În ceea ce priveşte
repartizarea număruluide locuri aferente studiilor post-doctorale, în funcţie de domeniul de
cercetare, fiecare partener stabileşte la nivel intern, prin intermediul unei Decizii interne,
numărul de locuri pentru fiecare domeniu de cercetare eligibil în cadrul proiectului.
Capitolul II. Condiţii de participare
La selecţie pot participa persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii de
eligibilitate:
- deţin titlul de doctor obţinut în Romania sau în străinătate, „cu cel mult 5 ani înainte de
admiterea în programul postdoctoral”. Cercetătorii care au obţinut titlul ştiinţific de
doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în Romania, conform
legislaţiei naţionale în vigoare.
Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și
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nu deţin titlul didactic de conferenţiar sau profesor, respectiv de cercetător ştiinţific
gradul II sau I, titluri care le-ar permite să fie eligibili ca mentori;
nu deţin atestat de abilitare sau echivalent;
au experienţă în domeniul de cercetare propus sau conex acestuia, fapt dovedit prin CVul depus;
nu beneficiază concomitent de alte burse postdoctorale finanţate prin POSDRU, proiecte
cu fonduri europene sau naţionale;
nu au mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse postdoctorale
finanţate în cadrul POSDRU, DMI 1.5 sau din alte proiecte cu fonduri europene sau
naţionale;
sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene.

Capitolul III. Informarea potenţialilor membri ai grupului ţintă – cercetători post-doctorat
privind selecţia
Informarea potenţialilor membri va respecta principiul transparenţei şi a egalităţii de
şanse.
Fiecare partener are obligaţia de a posta un anunţ privind etapa de selecţie a grupului ţintă
– cercetători post-doctorat (conform Anexei 12) pe site-ul instituţiei, la avizierul şcolii doctorale
şi pe site-ul facultăţilor de specialitate.
Precizăm că acestea sunt cerinţe minime şi obligatorii, orice alte mijloace de informare
care nu produc efecte negative, identificate la nivelul fiecărui partener sunt acceptate.
Capitolul IV. Înscrierea participanţilor şi desfăşurarea concursului
Selecţia grupului ţintă cercetători post-doctorat va fi realizată la nivelul fiecărui partener
pe baza prezentei metodologii, care va fi particularizată în funcţie de necesitate.
Selecţia grupului ţintă cercetători post-doctorat va fi realizată în două etape:
Etapa I: Depunerea şi evaluarea dosarului de concurs
Etapa II: Interviu susţinut în faţa comisiei de concurs, în care se va prezenta proiectul de
cercetare
Etapa I: Depunerea şi evaluarea dosarului de concurs
Înscrierea participanţilor se va face prin depunerea unui dosar de candidatură pentru
obţinerea sprijinului financiar acordat cercetătorilor post-doctorat conform proiectului
Cercetători competitivi pe plan european in domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice.
Reţea de cercetare multiregională (CCPE).
-

Dosarul de candidatură va conţine următoarele documente:
CERERE DE ÎNSCRIERE - Anexa 1
FORMULAR DE APLICAŢIE – Proiectul de cercetare postdoctorală - Anexa 2
RECOMANDAREA coordonatorului de doctorat / sau a unui alt cercetător recunoscut la
nivel naţional (după caz) – Anexa 3
Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și
socio‐economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE)
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DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI – Anexa 4
DECLARAŢIE TIP PRIVIND ACORDUL UTILIZĂRII DATELOR CU CARACTER
PERSONAL– Anexa 5;
CV în format Europass
Copii legalizate sau conform cu originalul (semnate de aplicant) după:
• Diplomă de doctor;
• Certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);
• Carte de identitate/Paşaport.

Candidaţii vor transmite/depune cererea de înscriere, formularul de aplicaţie şi celelalte
documente în limba română.
Dosarele se depun atât în format electronic (pe un CD) cât şi în format printat. CV-ul şi
proiectul de cercetare postdoctorală se inscripţionează pe CD în format pdf şi în format doc sau
docx .
Documentele se vor îndosaria într-un dosar de plastic şi se vor depune/trimite prin poştă
cu confirmare de primire într-un plic închis la adresa specificată mai jos:
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Istorie-Secretariat
B-dul Carol I Nr.11 - Iaşi, jud.Iaşi, România, cod 700506
Telefon: 0040-232-201056 ; 0040-232- 201156
Fax:
0040-232-201156
Pe plic se vor înscrie următoarele informaţii:
În atenţia Comisiei de selecţie a grupului ţintă cercetători post-doctorat în cadrul proiectului cu
titlul Cercetători competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socioeconomice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE), ID – 140863
Data limită de transmitere a aplicaţiilor este 16 mai 2014 (data depunerii la registratură –
ora 16.00 sau data poştei).
Informaţiile referitoare la procesul de selecţie, privind calendarul, termenele limită etc. se
regăsesc în Anexa 6 – Calendar de derulare a Selecţiei grupului ţintă – cercetători post-doctorat.
Notă: Pe durata procesului de selecţie, candidaţilor le revine obligaţia să urmărească siteul instituţiei unde depune dosarul, pentru informaţii şi anunţuri privitoare la desfăşurarea
selecţiei.
Pentru informaţii suplimentare vizitaţi site-urile:
www.uaic.ro
http://fssp.uaic.ro/
http://history.uaic.ro/
http://media.lit.uaic.ro/
- întrebările le puteţi adresa prin intermediul e-mailului la următoarele adrese de e-mail :
Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și
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Coordonator proiect zahariuc@uaic.ro, Secretar general proiect:valeria.mihaila@uaic.ro
Analiza dosarelor de concurs:
1. Evaluarea CV-ului în conformitate cu criteriile prezentate în Anexa 7
2. Evaluarea proiectului de cercetare în conformitate cu criteriile prezentate în Anexa 8.
În etapa 1 cele 2 criterii vor fi ponderate după cum urmează: 40% punctajul obţinut din
evaluarea CV si 60% punctajul obţinut în urma evaluării proiectului.
Evaluarea proiectului de cercetare se va realiza pe baza unei codificări a acestuia, în vederea
evitării subiectivităţii. Astfel, fiecare secretar de comisie va codifica proiectele de cercetare şi le
va transmite membrilor evaluatori.
În această etapă se va verifica autenticitatea actelor şi informaţiilor prezentate în dosar
precum şi eligibilitatea candidatului. Includerea de date neconforme cu realitatea atrage după
sine eliminarea candidatului din procesul de selecţie. Această etapă se va finaliza cu publicarea
listei candidaţilor selectaţi pentru Etapa II: Interviu susţinut în faţa comisiei de concurs, în care
se va prezenta proiectul de cercetare.
Etapa II: Interviu susţinut în faţa comisiei de concurs
Această probă este destinată prezentării proiectului de cercetare şi a impactului pe care
participarea în proiect o va avea asupra cunoaşterii în domeniul de studiu ales, cât şi asupra
parcursului ştiinţific al candidatului.
Criteriile de evaluare în aceasta etapa sunt prezentate în Anexa 9.
Fiecare membru al comisiei va completa un Formular individual de evaluare, pentru
fiecare etapă. Punctajul obţinut de fiecare candidat, pentru fiecare etapă, va reprezenta media
punctajelor acordate de membrii comisiei.
În evaluarea finală ponderea punctajelor celor două etape va fi egală (50% pentru
fiecare).
În cazul egalităţii de punctaj între doi sau mai mulţi candidaţi va prevala punctajul obţinut
în etapa I. Dacă şi în cazul acesta există egalitate, se va declara câştigător candidatul cu punctajul
cel mai bun obţinut în urma evaluării CV-ului.
Capitolul V. Comisiile de concurs
Comisiile de concurs au următoarea componenţă:
1. Preşedinte comisie selecţie grup ţintă cercetător post-doctorat
2. Secretar comisie selecţie grup ţintă cercetător post-doctorat
3. 2 membri evaluatori selecţie grup ţintă cercetători post-doctorat
În cadrul comisiei de selecţie atribuţiile membrilor sunt următoarele:
Preşedintele de comisie se asigură de buna derulare a procesului de selecţie, asigură
obiectivitatea şi transparenţa evaluării, evaluează, alături de ceilalţi membri ai comisiei
candidaţii.
Membrii evaluatori – asigură evaluarea dosarelor de candidatură conform grilelor de
evaluare şi susţin interviul cu candidaţii admişi la etapa I.
Secretarul preia dosarele şi asigură partea logistică şi administrativă a procesului de
selecţie. Secretarul comisiei de selecţie asigură şi comunicarea cu potenţialii membri ai grupului
Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și
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ţintă cercetători post-doctorat. Secretarul comisiei nu evaluează candidaţii.
Membrii comisiilor de concurs fac parte din echipa proiectului. Numirea comisiilor se
face conform Anexei 10.
Capitolul VI . Publicarea rezultatelor şi contestaţii
Lista candidaţilor declaraţi admişi se publică pe site-urile:
www.uaic.ro,http://fssp.uaic.ro/,http://history.uaic.ro/,http://media.lit.uaic.ro/,
Prin 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 Facultăţii de Istorie din cadrul
Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Rezolvarea contestaţiilor se face în termen de 48 de ore de la încheierea termenului
limită de depunere a contestaţiilor de Comisia de soluţionare a contestaţiilor care va fi
stabilită de fiecare partener din cadrul proiectului, conform Anexei 11. Membrii comisiilor
de soluţionare a contestaţiilor pot să nu facă parte din echipa de proiect.
Capitolul VII. Finalizarea competiţiei
Selecţia se finalizează prin emiterea unei decizii interne de acceptare a listei finale cu
persoanele care vor fi incluse în grupul ţintă cercetători post-doctortat în cadrul proiectului
Cercetători competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice.
Reţea de cercetare multiregională (CCPE), ID – 140863.
Cercetătorii post-doctorat selectaţi în grupul ţintă vor fi încadraţi ca cercetători în cadrul
Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu care vor încheia un contract de cercetare pe
durată determinată (16 luni), care va include indicatorii de rezultat ai proiectului de cercetare
(minimum - o prezentare la o conferinţă de specialitate în stăinătate, o conferinţă de specialitate
în ţară, un stagiu de mobilitate ( cu durata între 1 - 4 luni) la o instituţie de cercetare dintr-o ţară
membră UE, un raport de cercetare validat în concordanţă cu procedurile fiecărei universităţi
partenere, minimum două articole BDI publicate sau trimise spre publicare şi acceptate până la
finele proiectului).
Cercetătorii post-doctorat selectaţi în grupul ţintă care nu semnează contractul individual
de cercetare conform termenului prevăzut în Calendarul de selecţie (Anexa 7) vor fi eliminaţi din
grupul ţintă, locul acestora fiind ocupat de următorul candidat aflat pe lista de rezervă.
Capitolul VIII. Dispoziţii finale
Înscrierea la procesul de selecţie pentru includerea în grupul ţintă – cercetători postdoctorat a candidaţilor în vederea obţinerii de sprijin financiar în cadrul proiectului Cercetători
competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de
cercetare multiregională (CCPE), ID – 140863 confirmă acceptarea integrală, din partea
candidaţilor, a prezentei metodologii.
Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și
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După finalizarea procesului de selecţie, în cazul în care rămân locuri neocupate,
managerul de proiect poate decide organizarea unui nou proces de selecţie.
Prezenta metodologie a fost elaborată de Experţii pe termen scurt evaluare ştiinţifică
doctoranzi, Expertul pe termen lung ştiinţific, Coordonatorul tehnic al proiectului şi avizată de
Managerul de proiect.
La nivelul fiecărui partener, prezenta metodologie va fi particularizată de experţii pe
termen scurt evaluare ştiinţifică doctoranzi, experţii pe termen lung ştiinţifici şi va fi avizată de
coordonatorul de proiect local, fără modificarea indicatorilor proiectului.
Metodologiile particularizate vor fi avizate de Consiliul de Administraţie .
Coordonator proiect P1,
Prof.univ.dr. Petronel Zahariuc
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