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socio-economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE”) 
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CAPITOLUL I PRINCIPII GENERALE 

Art.1.  Mobilitatea de cercetare/documentare post-doctorală transnaţională se realizează pentru o 
perioadă cuprinsă între 1 lună şi 4 luni, până la data de 30.09.2015, de către post-doctoranzii 
bursieri beneficiari ai 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 II DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU MOBILITĂŢILE DE 
CERCETARE/DOCUMENTARE DOCTORALE TRANSNAŢIONALE  

Art.2. Post-doctorandul, beneficiar al proiectului Cercetători competitivi pe plan european în 
domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE) va 
depune, personal, înainte cu 15 zile de plecarea la mobilitate, la sediul proiectului, un dosar 
conţinând:  

- Formularul tip de înscriere (Anexa 1), conform modelului postat pe site-ul 
proiectului;  

- Plan de cercetare (Anexa 2) care prezintă obiectivele, activităţile planificate şi 
rezultatele estimate a fi atinse pe durata mobilităţii (redactat într-o limbă de circulaţie 
internaţională), avizat de conducătorul de doctorat, conform modelului postat pe site-
ul proiectului;  

- Scrisoare de acceptare/invitaţie din partea instituţiei de primire din Uniunea 
Europeană ( Anexa 4), conform modelului postat pe site-ul proiectului. 

CAPITOLUL III DESFĂŞURAREA MOBILITĂŢILOR DE 
CERCETARE/DOCUMENTARE DOCTORALE TRANSNAŢIONALE  

Art.3. După depunerea dosarului, post-doctoranzii bursieri beneficiari ai proiectului Cercetători 
competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de 
cercetare multiregională (CCPE) vor încheia un act adiţional la contractul de cercetare post-
doctorală în care se vor cuprinde detaliile privind desfăşurarea mobilităţii de 
cercetare/documentare post-doctorală transnaţională (Anexa 5).  

Art 4. Ca dovadă a acceptării lor în stagiul de mobilitate, post-doctoranzii vor prezenta o 
scrisoare de acceptare (Letter of Acceptance) (Anexa 4) înaintea efectuării mobilităţii. 
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Art.5. În măsura în care se constată neîndeplinirea, de către post-doctorandul bursier, beneficiar 
al proiectului POSDRU/159/1.5/140863 a obligaţiilor care îi revin pe perioada mobilităţii, echipa 
de management a proiectului va comunica doctorandului în cauză măsurile corective, putând 
decide, inclusiv, recuperarea integrală a sprijinului financiar acordat pe perioada mobilităţii.  

Art.6. La finalul mobilităţii, post-doctorandul bursier prezintă echipei de implementare curentă a 
proiectului Cercetători competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-
economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE), în termen de maximum 7 zile de la 
revenirea în ţară, următoarele documente:  
- Adeverinţa de la universitatea/institutul sau centrul de cercetare gazdă privind durata mobilităţii 
transnaţionale (Certificate of Attendance) de la facultatea/departamentul de cercetare din cadrul 
instituţiei de primire, prin care să se certifice că doctorandul a efectuat stagiul de mobilitate 
(Anexa 6);  
- Raportul de evaluare a activităţii desfăşurate în perioada de stagiu de mobilitate de 
cercetare/documentare doctorală transnaţională (întocmit de către doctorand şi semnat de 
profesorul care a supervizat activitatea de cercetare/documentare a doctorandului bursier). ( în 
limba română şi limba engleză, Anexa 3)                                                                                                  

CAPITOLUL IV  DISPOZIŢII FINALE  

Art.7. Prezenta metodologie a fost elaborată de echipele de management şi de implementare 
curentă a proiectului Cercetători competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi 
socio-economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE)  POSDRU/159/1.5/140863 pentru 
derularea mobilităţilor doctorale şi poate fi completată în funcţie de necesităţile reale care decurg 
din implementarea proiectului.  

 

Realizată,                                                                                         Avizată 

  

Expert pe termen lung ştiinţific,    Secretar grup ţintă, 

Prof. .univ. dr. Anton Adămuţ               Mihaela Leontie                                        

 

Expert activităţi grup ţintă,                                                    Coordonator proiect (P1),  

Prof. dr. Lăcrămioara Petrescu                                             Prof. univ. dr. Petronel Zahariuc 

 


