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Metodologie de acordare a tutoratului pentru post-doctoranzii  

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 tutoratului ştiinţific post-doctoranzilor 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 cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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 cercetare post-doctorală.  

Art. 2 Activitatea de tutorat ştiinţific în cadrul proiectului Cercetători competitivi pe plan 
european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare multiregională 
(CCPE) este realizată pentru post-doctoranzii selectaţi în cadrul grupului ţintă al proiectului.  

Art. 3 Beneficierea de activitatea de tutorat ştiinţific de către post-doctoranzi este condiţionată de 
menţinerea statutului de cercetător post-doctorand. Pierderea calităţii de membru al grupului ţintă 
conduce la pierderea dreptului post-doctorandului de a beneficia de tutorat ştiinţific.  

Art.4 Fiecare post-doctorand are dreptul de a beneficia de 2 ore lunare de tutorat ştiinţific din 
partea tutorelui desemnat prin decizia managerului de proiect/coordonatorului proiectului la 
nivelul partenerului (Anexa 1).  

Art. 5 Acordarea tutoratului ştiinţific post-doctoranzilor în cadrul proiectului Cercetători 
competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de 
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cercetare multiregională (CCPE) se realizează numai pe perioada de implementare a 
contractului de finanţare POSDRU/159/1.5/S/140863, în perioada 01.06.2014 – 30.09.2015. 
 

Capitolul II  Derularea tutoratului  

Art. 6 Tutoratul este acordat în mod organizat, respectând principiile egalităţii de şanse şi 
nedescriminării de orice fel şi tip grupului ţintă din cadrul proeictului.  

Art. 7 Tutorii au obligaţia de a stabili un program de audienţe accesibil tuturor postdoctoranzilor, 
dar şi de a manifesta flexibilitate în stabilirea întâlnirilor cu post-doctoranzii pentru acordarea 
tutoratului.  

Art. 8 Tutorii trebuie să stabilească şi să comunice programul de audienţă precum şi modificările 
acestuia managerului de proiect/coordonatorului tehnic şi post-doctoranzilor arondaţi. Programul 
de audienţă standard va fi afişat la sediul proiectului şi va fi comunicat prin e-mail post-
doctoranzilor.  

Art.9 Post-doctoranzii au obligaţia de a stabili lunar întâlniri cu tutorii. Ei sunt obligaţi să solicite 
prin intermediul e-mailului programarea şedinţei de tutorat cu minim 3 zile înainte de data 
respectivă.  

Art. 10 Post-doctorandul are obligaţia de a participa la întalnirea stabilită, iar  imposibilitatea 
participării la şedinţa de tutorat din motive obiective va fi adusă la cunoştinţa tutorelui cu 
minimum 12 ore înaintea întâlnirii stabilite.  

Art. 11 Întâlnirile de tutorat constau în discuţii cu caracter ştiinţific pe tema proiectului de 
cercetare, verificarea marterialelor elaborate de post-doctorand transmise pe e-mail sau în format 
printat, oferirea de consultanţă în ce priveşte bibliografia de specialitate, identificarea de 
conferinţe internaţionale şi universităţi/centre/institute de cercetare pentru efectuarea stagiilor de 
mobilitate, teme de articole, etc.  

Art.12 Tutorele îndrumă post-doctorandul în realizarea articolelor, dar nu este co-autor al 
acestora.  

Art.13 Tutorii au obligaţia de a superviza activitatea echipelor de cercetare formate în cadrul 
proiectului Cercetători competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-
economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE). Fiecare tutore are obligaţia de a 
coordona minimum o echipă de cercetare.  

Art. 14 În cadrul întâlnirilor cu post-doctoranzii tutorele va completa o fişă de tutorat (Anexa 2) 
care va fi semnată de toate părţile specificate. Fişele de tutorat sunt predate de tutore echipei de 
management a proiectului la finalul lunii o dată cu raportul individual de activitate. 

Art. 15 La finalul perioadei de tutorat, tutorele realizează un raport de tutorat în care precizează 
numărul de întâlniri de tutorat cu fiecare post-doctorand, aspecte pozitive şi negative din 
perioada de tutorat precum şi recomandări pe viitor pentru o mai bună derulare a activităţii de 
tutorat. 
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CAPITOLUL III  DISPOZIŢII FINALE  
Art.16. 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 
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