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Metodologie de evaluare şi monitorizare a doctoranzilor bursieri
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

Capitolul I Dispoziţii generale
Art. 1 Cadrul legislativ pentru acordarea burselor doctorale 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. 1/12011 cu modificările şi completările ulterioare;

-

Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare;

-

Hotărârii Guvernului României nr. 681/2011, Codul studiilor universitare de dotorat;

-

Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Educaţiei Naţionale;

-

Regulamentului UVT sau al partenerilor proiectului sus menţionat, privind organizarea şi
desfăşurarea studiilor universitare de doctorat;

-

Dispoziţiilor Ghidului Solicitantului Condiţii Generale POSDRU 2013;

-

Dispoziţiilor Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice POSDRU pentru Cererea de
Propuneri de proiecte nr. 159;

-

Contractul de finanţare POSDRU/159/1.5/S/140863 cu anexele specifice şi completările
ulterioare;

-

Instrucţiunile emise de AMPOSDRU aplicabile proiectului Cercetători competitivi pe
plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare
multiregională (CCPE), Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 POS DRU;

-

Prevederile contractelor de studii universitare de doctorat şi actele adiţionale la acestea.

Art. 2 Acordarea burselor doctorale în cadrul proiectului Cercetători competitivi pe plan
european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare multiregională
(CCPE) este condiţionată de menţinerea statutului de student doctorand. Întreruperea
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programului de studii doctorale, conform reglementărilor legale în vigoare, conduce la sistarea
acordării bursei în cadrul proiectului. Pierderea calităţii de membru al grupului ţintă conduce la
sistarea acordării bursei în cadrul proiectului şi la recuperarea sumelor acordate până în acel
moment.
Art. 3 Acordarea burselor doctorale în cadrul proiectului Cercetători competitivi pe plan
european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare multiregională
(CCPE) se realizează numai pe perioada de implementare a contractului de finanţare
POSDRU/159/1.5/S/140863.
Art. 4 Acordarea burselor doctorale este condiţionată de respectarea obligaţiilor contractuale şi
de rezultatele evaluării activităţii doctoranzilor în cadrul acţiunilor de monitorizare realizate de
echipa de implementare a proiectului.
Art. 5 Monitorizarea doctoranzilor beneficiari de bursă doctorală este realizată de echipa de
implementare a proiectului POSDRU/159/1.5/S/140863, asistată de personalul Institutelor de
studii doctorale, tutorii/conducătorii de doctorat, supervizorii ştiinţifici din instituţia de primire
din Uniunea Europeană (pentru doctoranzii care efectuează mobilităţi de cercetare în instituţii
din Uniunea Europeană).
Art. 6 Nerespectarea obligaţiilor contractuale de doctorand sau obţinerea unor rezultate
necorespunzătoare conduce la suspendarea plăţii bursei până la îndeplinirea obligaţiilor care îi
revin, în termenele prevăzute conform Regulamentului CSUD şi cele menţionate în Metodologia
de evaluare şi monitorizare a doctoranzilor bursieri în cadrul proiectului Cercetători competitivi
pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare
multiregională (CCPE). În cazul în care nici la expirarea acestor termene nu au fost îndeplinite
obligaţiile care revin doctoranzilor, se va proceda la recuperarea integrală a sumelor plătite.

Capitolul II Monitorizarea ştiinţifică şi administrativă a doctoranzilor bursieri pe
parcursul programului de studii universitare avansate
Art. 7 Monitorizarea administrativă şi ştiinţifică urmăreşte modul în care doctorandul bursier
respectă prevederile contractuale asumate prin contractul pentru studiile universitare de doctorat,
cu actele adiţionale aferente, precum şi progresul ştiinţific realizat de către acesta.
Art. 8 Indicatorii utilizaţi în procesul de monitorizare administrativă şi ştiinţifică sunt următorii:
- Gradul de participare
POSDRU/159/1.5/S/140863;

la

acţiunile

ştiinţifice

organizate

în

proiectul

- Depunerea la timp a rapoartelor lunare de activitate şi a rapoartelor stiintifice
trimestriale;
- Acurateţea informaţiilor incluse în rapoartele de activitate şi în cele ştiinţifice;
- Calificativul obţinut la evaluarea raportului de cercetare ştiinţifică;
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- Indicatorii de performanţă referitori la lucrările ştiinţifice realizate;
- Nota / calificativul la evaluarea raportului intermediar/final de cercetare ştiinţifică;
- Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi activităţilor de cercetare;
- Avizul acordat de conducătorul de doctorat pentru raportul lunar de activitate şi
ştiinţific trimestrial;
- Susţinerea tezei de doctorat în termen regulamentar.
Art. 9 Monitorizarea administrativă şi ştiinţifică utilizează următoarele surse de informare şi
instrumente:
- Fişele de prezenţă la acţiunile ştiinţifice organizate în cadrul proiectului;
- Situaţiile şcolare asigurate de CSUD;
- Procesele verbale cu rezultatele evaluării rapoartelor de cercetare;
- Planurile individuale de cercetare ale doctoranzilor beneficiari de bursă;
- Rapoartele lunare de activitate depuse de către doctoranzii beneficiari de bursă;
- Rapoartele ştiinţifice trimestriale depuse de către doctoranzii beneficiari de bursă.
Art. 10 Doctoranzii beneficiari de bursă au obligaţia de a completa şi depune raportul lunar de
activitate (Anexa 1) până în data de 7 a lunii ulterioare lunii pentru care s-a realizat raportarea
(de exemplu: raportul de activitate pentru luna iunie 2014 se depune până la data de 07 iulie
2014).
Art. 11 Doctoranzii bursieri din cadrul proiectului vor depune un Raport de activitate ştiinţifică
trimestrial (Anexa 2) cu o periodicitate de 3 luni. Astfel, doctoranzii vor depune 5 rapoarte de
activitate ştiinţifică pentru o perioadă de 3 luni, ultimul raport ştiinţific, cel de al şaselea,
acoperind o perioadă de raportare de o lună. Termenul de depunere a acestor rapoarte este data
de 15 a lunii ulterioare perioadei raportate (de exemplu: primul raport ştiinţific, care acoperă
perioada iunie, iulie şi august 2014 va fi depus până în data de 15 septembrie 2014).
Art. 12 Depunerea rapoartelor de activitate se realizează atât în format fizic completate
corespunzător şi semnate de toate părţile specificate în cadrul formularului de raport de activitate
lunară cât şi a raportului ştiinţific trimestrial, dar şi on line pe platforma proiectului, la adresa
comunicată doctoranzilor bursieri. Rapoartele de activitate lunară şi ştiinţifice trimestriale vor fi
depuse în fomrat fizic la Biroul de Studii Doctorale camera 153 din cadrul Universităţii de Vest
din Timişoara, b-dul Vasile Pârvan nr. 4. Partenerii vor specifica adresa de depunere a acestora
Art. 13 Concluziile rezultate din activităţile de monitorizare menţionate la art. 10 şi 11 sunt
consemnate în Rapoartele de monitorizare trimestriale. Rapoartele de monitorizare includ, de
asemenea, eventualele sancţiuni propuse, precum şi măsurile corective, respectiv acţiunile de
îmbunătăţire a calităţii activităţii doctoranzilor beneficiari de bursă, cu termene precise de
realizare.
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Art. 14 Criteriile minimale de performanţă pe care trebuie să le îndeplinească doctorandul pentru
a beneficia de bursă în proiectul POSDRU/159/1.5/S/140863, pe parcursul programului de studii
universitare avansate sunt următoarele:
- Îndeplinirea obligaţiilor din Regulamentul CSUD privind promovarea programului de
pregătire avansată;
- Participarea la toate acţiunile ştiinţifice organizate în proiectul
POSDRU/159/1.5/S/140863, de tip conferinţe doctorale, ateliere tematice, reţea de
cercetare, cursuri de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor de cercetare precum şi alte
activităţi specifice proiectului la care este solicitat de către echipa de proiect. In caz de
neparticipare, se vor depune documente justificative, care vor fi analizate de echipa de
management a proiectului;
- Depunerea la timp a rapoartelor lunare de activitate şi ştiinţifice trimestriale,
completate în mod corect şi complet;
- Prezentarea cu cel puţin două lucrări ştiinţifice la Conferinţe internaţionale pe
parcursul programului de cercetare doctorală, care să includă menţionarea proiectului, în
Acknowledgments şi să aibă declarată afilierea instituţională a autorului/autorilor în
universităţile din cadrul parteneriatului proiectului;
- Publicarea a cel puţin două lucrări ştiinţifice în publicaţii cotate minimum BDI pe
parcursul programului de cercetare doctorală, care să includă menţionarea proiectului, în
Acknowledgments şi să aibă declarată afilierea instituţională a autorului/autorilor în
universităţile din cadrul parteneriatului proiectului;
- Realizarea unui stagiu de mobilitate obligatoriu cu o perioadă de minimum o lună şi
maximum 4 luni la o universitate sau institut/centru de cercetare dintr-o ţară membră
UE.
Art. 15 În ceea ce priveşte monitorizarea ştiinţifică şi administrativă, echipei de implementare a
proiectului îi revin următoarele responsabilităţi:
a) Verificarea participării doctoranzilor beneficiari de bursă la activităţile ştiinţifice
prevăzute în graficul de desfăşurare a proiectului.
b) Verificarea participării doctoranzilor beneficiari de bursă la întâlnirile organizate de
tutori, în principal pentru stabilirea planului individual de pregătire universitară.
c) Verificarea depunerii la timp a rapoartelor lunare de activitate şi a celor ştiinţifice
trimestriale precum şi a corectitudinii informaţiilor declarate de către doctoranzi.
d) Monitorizarea rezultatelor evaluării rapoartelor de cercetare.
e) În cazul în care există diferenţe semnificative între rapoartele depuse de doctorand şi
rezultatele evaluării rapoartelor de cercetare (intermediare/finale) echipa va adopta
măsurile corespunzătoare de identificare a cauzelor şi de îmbunătăţire a calităţii
activităţii.
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Art. 16 Monitorizarea administrativă şi ştiinţifică a doctoranzilor care beneficiază de mobilităţi
de studiu/cercetare în universităţi/centre de cercetare din statele membre ale Uniunii Europene se
realizează după cum urmează:
(1) Doctoranzii care efectuează mobilităţi de studiu/cercetare în universităţi/ centre de
cercetare din statele membre ale Uniunii Europene în cadrul proiectului Cercetători
competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea
de cercetare multiregională (CCPE) elaborează un raport de mobilitate, la sfârşitul
stagiului, cu privire la realizarea obiectivelor din planurile individuale de cercetare
stabilite pentru perioada mobilităţii (Anexa 3).
(2) Rapoartele de mobilitate sunt completate de doctorand, avizate de supervizorul
ştiinţific din instituţia de primire şi certifică realizarea obiectivele de cercetare doctorală
stabilite pentru perioada mobilităţii, conform actului adiţional la contractul de studii
semnat de doctorand. Aceste rapoarte se depun atât în format fizic cât şi în format
electronic. În format fizic se depun Biroul de Studii Doctorale camera 153 din cadrul
Universităţii de Vest din Timişoara, b-dul Vasile Pârvan nr. 4. Partenerii vor specifica
adresa de depunere a acestora, iar în format electronic pe platforma proiectului.
Termenul maxim de depunere a acestora va fi ziua de 7 a lunii ulterioare finalizării
stagiului de mobilitate.
Art. 17 (1) Managerul de proiect va decide suspendarea plăţii bursei pentru doctoranzii care pe
parcursul programului de studii doctorale nu îndeplinesc criteriile minimale de
performanţă menţionate la art. 14.
(2) Managerul de proiect va decide suspendarea plăţii bursei pentru doctoranzii care pe
parcursul programului instituţional de cercetare nu îndeplinesc criterii minimale de
performanţă.
(3) Managerul de proiect decide suspendarea plăţii bursei pentru doctoranzii care nu
depun raportul în termenul prevăzut, până la momentul îndeplinirii acestei obligaţii
contractuale.
(4) Pentru suspendarea plăţii bursei, managerul de proiect va emite o decizie de
suspendare a plăţii bursei, care va cuprinde şi măsurile corective recomandate
doctorandului, cu termenele specificate de realizare.
(5) Pentru reluarea plăţii bursei, doctoranzii au obligaţia de a întreprinde măsurile
corective stabilite de managerul de proiect în termenele specificate în decizia de
suspendare a plăţii bursei.
(6) În baza evaluării gradului de realizare a recomandărilor, managerul de proiect va
emite decizia de reluare a plăţii bursei, inclusiv a celor restante, sau de menţinere a
deciziei de suspendare a plăţii bursei.
Art. 18 Managerul de proiect va decide sistarea acordării burse şi recuperarea sumelor acordate
până la acel moment în situaţia în care, pe parcursul programului de studii universitare avansate,
doctorandul beneficiar de bursă pierde calitatea de membru al grupului ţintă.
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Art. 19 Managerul de proiect va decide sistarea acordării bursei şi recuperarea sumelor acordate
până la acel moment în situaţia în care, doctorandul beneficiar de bursă nu îndeplineşte
indicatorii de performanţă ai proiectului la finalul termenului acordat de managerul proiectului.
Art. 20 Concluziile rezultate din activităţile de monitorizare sunt consemnate în Rapoartele de
monitorizare trimestriale. Rapoartele de monitorizare includ, de asemenea, propuneri de
sancţiuni pentru doctoranzii care nu se încadrează în criteriile minimale de performanţă cerute,
inclusiv în situaţiile în care progresul înregistrat în realizarea planului individual de cercetare
este insuficient sau în măsura în care sunt constatate abateri semnificative în realizarea
obiectivelor planificate. De asemenea, vor fi propuse sancţiuni şi în cazurile în care se constată
încălcarea, de către doctorand, a obligaţiilor care îi revin pe perioada mobilităţii. Rapoartele de
monitorizare trimestriale vor include şi măsurile corective, respectiv acţiunile de îmbunătăţire a
calităţii activităţii doctoranzilor beneficiari de bursă, cu termene precise de realizare.
Capitolul III Prevederi finale
Art. 21 Managerul de proiect va decide sistarea acordării bursei şi recuperarea sumelor acordate
până la acel moment dacă doctorandul beneficiar de bursă nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute
în cadrul actului adiţional la contractul de studii doctorale care prevede acordarea de sprijin
financair în cadrul proiectului Cercetători competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor
umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE). Pentru motive
temeinice, acest termen poate fi prelungit, prin aprobarea directorului de proiect.
Art. 22 Anexele 1-3 fac parte integrantă din metodologie.
Art. 23 Prezenta metodologie a fost aprobată de managerul de proiect şi poate fi modificată în
funcţie de necesităţile reale care decurg din implementarea proiectului.
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Prof. .univ. dr. Anton Adămuţ

Mihaela Leontie

Expert activităţi grup ţintă,
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