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Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial 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 post-doctorale în sprijinul cercetării” 
Titlul proiectului: „Prin burse doctorale spre o nouă generaţie de cercetători de elită” 
Contract POSDRU/187/1.5/S/155397 

 
 

Metodologie privind selecția beneficiarilor proiectului 
„Prin burse doctorale spre o nouă generaţie de cercetători de elită” 

Contract POSDRU/187/1.5/S/155397 
 
 
Cap. I Dispoziții generale 
Art. 1 Organizarea și derularea procedurilor de selecție a beneficiarilor de burse doctorale în cadrul 
proiectului „Prin burse doctorale spre o nouă generație de cercetători de elită”, contract 
POSDRU/187/1.5/S/155397, au la bază legislația în vigoare în domeniul studiilor universitare de 
doctorat, Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de 
doctorat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Ghidul solicitantului – Condiții generale 
2015 și Ghidul solicitantului – Condiții specifice: Cerere de propuneri de proiecte de tip strategic 
nr. 187 „Sprijin pentru doctoranzi”, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii 
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenție 1.5 
„Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”, aprilie 2015, și prevederile 
contractului de finanțare a proiectului POSDRU/187/1.5/S/155397. 
 
Art. 2 În cadrul proiectului „Prin burse doctorale spre o nouă generație de cercetători de elită”, 
contract POSDRU/187/1.5/S/155397, vor fi scoase la concurs 125 de burse doctorale, toate urmând 
a fi alocate doctoranzilor Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiții de eligibilitate: 

- sunt cetăţeni ai Uniunii Europene cu domiciliul sau reşedinţa legală în România; 
- sunt doctoranzi cu frecvenţă, înmatriculaţi la doctorat în anul I de studii universitare de 

doctorat pentru anul universitar 2014/2015 (inclusiv cei cu taxă);  
- nu au mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse doctorale finanțate în 

cadrul POSDRU, DMI 1.5.; 
- îşi înscriu cercetările domeniilor prioritare ale Strategiei Naţionale pentru Cercetare, 

Dezvoltare şi Inovare 2007-2013: tehnologiile societăţii informaţionale, energie, mediu, 
sănătate, agricultură, securitatea şi siguranţa alimentelor, bio-tehnologii, materiale, produse 
şi procese inovative, spaţiu şi securitate şi cercetări socio-economice şi umaniste. 

 
Art. 3 Activitatea în cadrul proiectului va fi organizată în cadrul a 9 grupe de cercetare doctorală, a 
căror activitate este coordonată de câte un tutore desemnat de managerul proiectului în urma 
consultării conducerii școlilor doctorale, după cum urmează: 
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Grupa de cercetare doctorală Domenii de doctorat 

Grupa de cercetare doctorală 1 (G1) 

Matematică, Informatică, Economie, Finanţe, 
Contabilitate, Cibernetică şi statistică 
economică, Informatică economică, Economie 
şi afaceri internaţionale, Management, 
Marketing 

Grupa de cercetare doctorală 2 (G2) Fizică 
Grupa de cercetare doctorală 3 (G3) Geografie, Geologie, Știința mediului 
Grupa de cercetare doctorală 4 (G4) Chimie, Biologie 
Grupa de cercetare doctorală 5 (G5) Filologie 

Grupa de cercetare doctorală 6 (G6) Istorie 
Grupa de cercetare doctorală 7 (G7) Teologie, Drept 

Grupa de cercetare doctorală 8 (G8) Filosofie, Sociologie, Științe politice, Științe 
ale comunicării 

Grupa de cercetare doctorală 9 (G9) Științe ale educației, Psihologie 
 
Art. 4 Cele 125 de burse doctorale disponibile sunt distribuite pe domenii de doctorat proporțional 
cu numărul de doctoranzi eligibili înmatriculați în domeniul respectiv în anul I în anul universitar 
2014-2015, conform deciziei Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, așa cum e prezentat în tabelul următor: 
 

Grupa de cercetare 
doctorală 

Domenii de doctorat 
Număr burse 

disponibile 
Matematică 3 
Informatică 4 
Economie, Finanţe, Contabilitate, Cibernetică şi 
statistică economică, Informatică economică, 
Economie şi afaceri internaţionale, Management, 
Marketing 

10 
G1 

Total 17 
Fizică 13 

G2 
Total 13 
Geografie, Geologie, Știința mediului 15 

G3 
Total 15 
Chimie 5 
Biologie 6 G4 
Total 11 
Filologie 15 

G5 
Total 15 
Istorie 14 

G6 
Total 14 
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Teologie 9 
Drept 2 G7 
Total 11 
Filosofie, Sociologie, Științe politice, Științe ale 
comunicării 

18 
G8 

Total 18 
Științe ale educației, Psihologie 11 

G9 
Total 11 

TOTAL 125 
 
Art. 5 Graficul de desfăşurare a procesului de selecţie a doctoranzilor care vor beneficia de bursă 
doctorală în cadrul proiectului POSDRU/187/1.5/S/155397 va fi afişat pe pagina web a 
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și pe cele ale Şcolilor Doctorale organizate în cadrul 
acesteia. 
 
Cap. II Procesul de înscriere a candidaților 
Art. 6 Pentru organizarea procesului de înscriere a candidaților pentru obținerea unei burse 
doctorale în cadrul proiectului POSDRU/187/1.5/S/155397 vor fi constituite 9 comisii de înscriere, 
câte una pentru fiecare grupă de cercetare doctorală. Fiecare comisie de înscriere va fi formată din 
tutorele desemnat pentru respectiva grupă de cercetare doctorală, responsabilul de monitorizare a 
grupului țintă și un membru al personalului administrativ desemnat de managerul proiectului. 
 
Art. 7 Înscrierea candidaților în vederea obținerii de burse doctorale în cadrul proiectului 
POSDRU/187/1.5/S/155397 se va face la secretariatele școlilor doctorale, în funcție de grupa de 
cercetare doctorală în care este încadrat domeniul de doctorat al candidatului, conform unei 
repartizări anunțate potențialilor candidați odată cu graficul de desfășurare a procesului de selecție.  
 
Art. 8 În vederea înscrierii, fiecare candidat va depune în format fizic următoarele documente: 

- CV (în format Europass), la care pot fi anexate lista de lucrări, lista participărilor la 
conferințe și manifestări științifice, dacă este cazul; 

- Cerere de înscriere (Anexa 1); 
- Adeverință eliberată de școala doctorală, care să ateste calitatea de doctorand în anul I de 

studii, înmatriculat în anul universitar 2014/2015; 
- Copie a cărții de identitate; 
- Copie a certificatului de căsătorie sau a oricărui alt act care atestă schimbarea numelui (dacă 

este cazul); 
- Formular de înregistrare a grupului ţintă semnat de aplicant (se completează la momentul 

înscrierii candidatului, în prezența a cel puțin unui membru al comisiei de înscriere); 
- Declaraţie tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal (Anexa 2). 

 
Art. 9 În cazuri excepționale, determinate de suprapunerea perioadei de organizare a interviurilor cu 
alte activități legate de programul de studii doctorale (conferințe, manifestări științifice, cursuri de 
pregătire, burse în țară sau în străinătate etc.), candidatul poate solicita, printr-o cerere depusă la 
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momentul înscrierii, organizarea interviului prin videoconferință. Dacă solicitarea va fi aprobată de 
managerul proiectului, echipa de management și cea de implementare vor asigura condițiile tehnice 
de derulare a interviului prin videoconferință.  
 
Art. 10 Comisia de inscriere verifică eligibilitatea candidaţilor înscrişi şi publică, în termenul 
stabilit prin calendarul procesului de selecţie, lista candidaţilor declaraţi eligibili și lista candidaților 
neeligibili. 
 
Cap. 3 Procesul de selecție 
Art. 11 Selecția beneficiarilor de burse doctorale va fi realizată de 9 comisii de selecție, câte una 
pentru fiecare grupă de cercetare doctorală, acestea urmând a fi formate din tutorele desemnat 
pentru respectiva arie tematică, în calitate de președinte al comisiei, 3 experți pe termen scurt 
(selecție) desemnați de managerul proiectului în urma consultării conducerii școlilor doctorale și 
responsabilul de monitorizare a grupului țintă, care asigură activitatea de secretariat a comisiei. 
 
Art. 12 Comisia de selecţie evaluează candidatul declarat eligibil printr-un interviu în care acesta îşi 
prezintă tema de cercetare abordată în cadrul studiilor doctorale, precum și obiectivele de cercetare, 
activitățile pe care își propune să le deruleze și rezultatele pe care își propune să le obțină pe 
perioada derulării proiectului. De asemenea, candidatul formulează răspunsuri la întrebările adresate 
de membrii comisiei de selecţie.  
 
Art. 13 Tutorele și cei 3 experți pe termen scurt (selecție) evaluează individual fiecare candidat prin 
prisma relevanței temei de cercetare, a caracterului interdisciplinar și a potențialului de inovare, şi 
acordă un punctaj conform grilei de evaluare (Anexa 3). Punctajul general al fiecărui candidat este 
calculat ca medie aritmetică simplă a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei. 
 
Art. 14 Comisiile de selecţie aferente celor 9 grupe de cercetare doctorală transmit rezultatele 
evaluării candidaților eligibili echipei de management care realizează ierarhiile finale. 
 
Art. 15 În cazul în care, pe ultimul loc, sunt mai mulţi candidaţi cu acelaşi punctaj general, se vor 
aplica, în ordine, următoarele criterii de departajare: 
a) media obținută la concursul de admitere la doctorat; 
b) media examenului de licenţă;  
c) media generală de absolvire a studiilor de licenţă. 
 
Art. 16 Echipa de management va publica rezultatele procesului de selecție, acestea concretizându-
se în lista candidaților admiși în grupul țintă, lista candidaților aflați în așteptare, lista 
candidaților respinși. Vor fi declarați admiși primii candidați în ordinea descrescătoare a 
punctajelor obținute în funcție de numărul de locuri repartizat respectivului domeniu de doctorat. 
Pe lista candidaților în așteptare se vor regăsi candidații care nu au fost declarați admiși, dar care 
au obținut un punctaj de cel puțin 50 de puncte. Pe lista candidaților respinși vor fi incluși 
candidații care fie nu s-au prezentat la interviu, fie au obținut un punctaj mai mic de 50 de puncte. 
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Art. 17 În conformitate cu prevederile regulamentelor universitare rezultatele evaluării pe bază de 
interviu nu pot fi contestate. 
 
Art. 18 Candidaţii declaraţi admiși în grupul țintă al proiectului POSDRU/187/1.5/S/155397 vor 
semna, în termenul  precizat în graficul de desfășurare a procesului de selecție, un contract cu 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași care va cuprinde drepturile şi obligaţiile ce decurg din 
statutul de beneficiar al proiectului, inclusiv indicatorii minimali asumați de beneficiarii proiectului, 
aceștia referindu-se la: minim o prezentare la o conferinţă în domeniul de interes ştiinţific și minim 
un raport de cercetare științifică. 
 
Art. 19 Candidatul care nu semnează contractul în termenul prevăzut în graficul de desfășurare a 
procesului de selecție va fi eliminat din grupul ţintă al proiectului, iar locul acestuia va fi ocupat de 
primul candidat aflat pe lista candidaților aflați în aşteptare. 
 
Art. 20 Eventualele locuri rămase neocupate la unul sau mai multe domenii de doctorat vor fi 
redistribuite, prin decizia managerului proiectului, către celelalte domenii de doctorat sau grupe de 
cercetare doctorală. 
 
Art. 21 După finalizarea întregului proces de selecţie, în cazul în care rămân locuri neocupate, 
managerul proiectului poate decide organizarea unui nou proces de selecţie, în vederea completării 
grupului țintă al proiectului. 
 
Cap. 4 Dispoziții finale 
Art. 22 Înscrierea la procesul de selecţie a doctoranzilor în vederea dobândirii statutului de 
beneficiari de burse doctorale în cadrul proiectului POSDRU/187/1.5/S/155397 confirmă acceptarea 
integrală, din partea aplicanţilor, a prezentei metodologii. 
 
Art. 23 Prezenta metodologie a fost elaborată de echipa de management a proiectului „Prin burse 
doctorale spre o nouă generaţie de cercetători de elită”, contract POSDRU/187/1.5/S/155397, la 
data de 8 iulie 2015, și poate fi completată în funcţie de nevoile specifice care decurg din 
implementarea proiectului. 
 
 

Manager proiect, 
Conf.univ.dr. Liviu-George MAHA 
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Anexa 1 
Domnule Rector, 

 
Subsemnatul(a) ______________________________________________________________, CNP 
_____________________________, legitimat(ă) prin C.I. seria _____, nr. ___________, doctorand 
înmatriculat în anul I de studii universitare de doctorat în anul universitar 2014/2015 pe locurile cu 
frecvență în  domeniul  de  doctorat _______________________________________________ , 
tema de cercetare ____________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ vă  
rog  să-mi  aprobaţi înscrierea  la  concursul  pentru  obţinerea  unei  burse  de   doctorat   acordate   
în   cadrul   proiectul „Prin burse doctorale spre o nouă generaţie de cercetători de elită”, contract 
POSDRU/187/1.5/S/155397, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU). 
Declar pe proprie răspundere că nu sunt membru al grupului țintă într-un alt proiect finanţat în 
cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Domeniul 
Major de Intervenție 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”, și, în cazul în  
care  sunt  selectat  în  grupul țintă, nu voi candida pentru o altă bursă doctorală pe durata derulării 
proiectului.   
Menţionez că am luat cunoștință de prevederile Metodologiei privind selecția beneficiarilor 
proiectului „Prin burse doctorale spre o nouă generaţie de cercetători de elită”, contract 
POSDRU/187/1.5/S/155397. 
Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 

- CV (în format Europass), la care pot fi anexate lista de lucrări, lista participărilor la 
conferințe și manifestări științifice, dacă este cazul; 

- Copie a cărții de identitate; 
- Copie a certificatului de căsătorie sau a oricărui alt act care atestă schimbarea numelui (dacă 

este cazul); 
- Adeverință eliberată de școala doctorală, care să ateste calitatea de doctorand în anul I de 

studii, înmatriculat în anul universitar 2014/2015; 
- Formular de înregistrare a grupului ţintă semnat de aplicant; 
- Declaraţie tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal (Anexa 2). 

 
Data:          Semnătura,
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Anexa 2 

 
DECLARAŢIE DE CONSIMȚĂMÂNT 

 
 
Subsemnatul(a) _____________________________________________________________, CNP 
___________________, posesor/posesoare al/a C.I. (B.I.), seria ____, nr. ____________, eliberat la 
data de _______________, de către _____________________________________, candidat în 
cadrul programului „Prin burse doctorale spre o nouă generaţie de cercetători de elită”, contract nr. 
POSDRU/187/1.5/S/155397, proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial: 
Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa 1, Domeniul 1.5. – Programe doctorale și postdoctorale în 
sprijinul cercetării, şi implementat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, declar prin 
prezenta că îmi dau consimţământul expres, conform dispoziţiilor art. 8(1) lit. a) din Legea nr. 
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestora, ca datele mele cu caracter personal puse la dispoziţia universităţii, să 
fie prelucrate de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, operator de date conform 
notificării nr. 17.654, şi de partenerii contractuali ai instituţiei. 
În acelaşi timp, îmi exprim consimţământul ca aceste date să fie utilizate, prelucrate şi transferate în 
ţări din Uniunea Europeană de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în baza 
dispoziţiilor legale cuprinse în Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora. Iau act de faptul că, în baza 
dispoziţiilor art. 13, 14 şi 15 din Legea 677/2001 am dreptul de acces, intervenţie şi opoziţie asupra 
acestor date personale, formulând o cerere scrisă datată şi semnată. 
 
 
 
 
Data:          Semnătura, 
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Anexa 3 

 
GRILĂ DE EVALUARE 

 
 

Criterii de evaluare Punctaj maxim
Relevanța temei de cercetare 60 
Caracter interdisciplinar 20 
Potențial de inovare 20 

TOTAL 100 
   


