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PROCEDURĂ DE SELECȚIE
A CERCETĂTORILOR POSTDOCTORAT ÎN CADRUL PROIECTULUI

“SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare”

DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Procesul de selecţie a cercetătorilor postdoctorat în cadrul proiectului “SOCERT.
Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare” respectă prevederile Legii Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011, dispoziţiile specifice prevăzute în Ghidul Solicitantului nr. 159 POSDRU şi
condiţiile specificate în contractul de finanţare al proiectului POSDRU/159/1.5/S/132406.
Art. 2. În cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/132406 sunt scoase la concurs un număr
de 55 de burse postdoctorale, repartizate astfel:
1. Solicitant Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava (USV): 22 cercetători postdoctorat
(Ştiinţe economice 12 locuri, din care: Administrarea afacerilor – 3 locuri, Contabilitate – 3 locuri,
Economie – 6 locuri; Filologie – 3 locuri; Geografie – 1 loc; Calculatoare şi tehnologia informaţiei şi
Inginerie electrică şi telecomunicaţii – 6 locuri);
2. Partener 1: Institutul de Economie Naţională (IEN): 25 cercetători postdoctorat (Ştiinţe
economice);
3. Partener 2: Universitatea din Oradea (UO): 8 cercetători postdoctorat (Ştiinţe
economice).
Art. 3. Echipele de management şi de implementare ale proiectului stabilesc comisiile de
înscriere şi comisiile de selecţie a candidaţilor.
PROCESUL DE SELECŢIE
Art. 4. Pentru procesul de selecţie sunt eligibili cercetătorii postdoctorat care îndeplinesc
simultan următoarele condiţii:
 au obţinut titlul de doctor, în România sau în străinătate, cu cel mult cinci ani înainte de
admiterea în programul postdoctoral (ulterior datei de 10 Iunie 2009);

1

 provin de la beneficiar sau parteneri și/sau alți cercetători postdoctorat care aleg să îşi
completeze stagiul de cercetare la altă instituţie de învăţământ superior sau institut de cercetare
decât cea unde activează ca cercetător;
 sunt cercetători într-o universitate sau institut de cercetare;
 nu au mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse postdoctorale
finanțate în cadrul POSDRU, DMI 1.5.;
 sunt cetăţeni UE cu domiciliul sau reşedinţa legală în România.
Art. 5. Procesul de selecţie a beneficiarilor de bursă postdoctorală se va realiza în două
etape: înscrierea şi verificarea eligibilităţii candidaţilor, respectiv evaluarea candidaţilor eligibili.
ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

Art. 6. Componenţa dosarului de concurs şi calendarul detaliat al înscrierii fac parte
integrantă din prezenta procedură.
Art. 7. Dosarul de concurs are următorul conţinut:
a) cererea de înscriere (ANEXA 1);
b) copie legalizată a diplomei de doctor/atestatului de echivalare a titlului ştiinţific de
doctor obţinut în România sau în străinătate;
c) curriculum vitae (format european), semnat pe fiecare pagină;
d) adeverinţă prin care se atestă calitatea de cercetător în cadrul unei universităţi/institut
de cercetare;
e) fotocopie a certificatului de naştere (certificat în conformitate cu originalul olograf, cu
menţionarea numelui în clar şi semnătură);
f) fotocopie a certificatului de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, dacă este
cazul (certificat în conformitate cu originalul olograf, cu menţionarea numelui în clar şi
semnătură);
g) fotocopie a cărţii de identitate (certificat în conformitate cu originalul olograf, cu
menţionarea numelui în clar şi semnătură);
h) proiectul individual de cercetare postdoctorală (ANEXA 2);
i) fişa de autoevaluare a activităţii ştiinţifice (ANEXA 3);
j) două scrisori de recomandare (coordonatorul de doctorat/ un reprezentant al instituţiei
de unde provine candidatul/ o personalitate recunoscută pe plan naţional sau
internaţional);
k) un CD care va conţine în format editabil: (1) Curriculum vitae (format european); (2)
Fişa de autoevaluare a activităţii ştiinţifice; (3) Proiectul individual de cercetare
postdoctorală; (4) Cererea de înscriere;
l) opisul documentelor din dosarul de concurs.
Candidatul va completa (tehnoredacta) toate documentele solicitate la dosar, le va printa, va
menţiona numele şi prenumele în clar şi va semna fiecare pagină.
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Art. 8. Proiectul individual de cercetare postdoctorală trebuie să se raporteze la temele
prioritare din Strategia Naţională de Cercetare-Dezvoltare-Inovare 2007-2013.
Art. 9. Comisiile de înscriere sunt formate din membri ai echipei de implementare.
Art. 10. Situaţiile care determină respingerea dosarului de concurs sunt:
a) lipsa a cel puţin unui document dintre cele stabilite la Art. 7;
b) neconcordanţa dintre forma fizică şi electronică a elementelor solicitate în dosarul de
concurs.
VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI
Art. 11. Echipele de management şi implementare verifică eligibilitatea candidaţilor înscrişi.
Evaluarea eligibilității candidaților presupune verificarea:
 completitudinii conținutului dosarului de candidatură conform art. 7;
 încadrării în termenul de maximum 5 ani de la data obținerii titlului de doctor prin ordin
de ministru;
 apartenenței la o instituție de învățământ superior acreditată sau institut de cercetare;
 datelor de identificare ale candidaților.
Art. 12. În termenul stabilit prin calendarul detaliat de selecţie (ANEXA 6), solicitantul şi
instituţiile partenere vor afişa listele candidaţilor declaraţi eligibili şi neeligibili.
EVALUAREA CANDIDAŢILOR ELIGIBILI
Art. 13. Membrii Comisiilor de selecţie vor realiza evaluarea candidaţilor eligibili în două
etape:
a) evaluarea calităţii Proiectului individual de cercetare postdoctorală (ANEXA 4);
b) evaluarea prin interviu (ANEXA 5).
Art. 14. Repartizarea şi programarea candidaţilor la interviu va fi publicată pe site-ul
proiectului, conform calendarului detaliat de selecţiei.
Art. 15. Candidaţii eligibili care nu se prezintă la interviul în termenii stabiliţi la Art. 14, vor fi
eliminaţi din procesul de selecţie.
Art. 16. Comisiile de selecţie evaluează candidaţii pe baza celor două grile de punctaj.
conform ANEXEI 4 şi ANEXEI 5.
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Art. 17. Secretarii Comisiilor de selecţie vor centraliza punctajele acordate de către fiecare
membru al Comisiei de selecţie în cadrul celor două etape de evaluare în vederea stabilirii
punctajului general de selecţie.
Art. 18. Punctajul general de selecţie (PG) a candidaţilor se calculează pe baza punctajelor
finale ale membrilor Comisiilor de selecţie, astfel: PG = (PP*0,5 + PI*0,5), unde:
PP – media aritmetică a punctajului final obţinut la evaluarea proiectului individual
de cercetare postdoctorală (maxim 100 de puncte);
PI – media aritmetică a punctajului final obţinut la interviu (maxim 100 de puncte).
Art. 19. Candidaţii al căror PG este mai mic de 60 de puncte vor fi declaraţi respinşi.
Art. 20. În cazul în care, pe ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi având acelaşi punctaj
general, se vor folosi, în ordine, următoarele criterii de departajare:
a) media punctajelor obţinute la evaluarea Proiectului individual
postdoctorală (PP);
b) numărul de articole publicate în reviste indexate BDI, în ultimii doi ani;
c) numărul de cărţi de specialitate publicate.

de

cercetare

STABILIREA BENEFICIARILOR BURSELOR POSTDOCTORALE
Art. 21. Echipa de implementare a proiectului publică rezultatele finale ale procesului de
selecţie cuprinzând următoarele categorii: candidaţi admişi în grupul ţintă, candidaţi admişi în
aşteptare şi candidaţi respinşi.
Art. 22. Eventualele contestaţii privind evaluarea Proiectului individual de cercetare
postdoctorală se depun în conformitate cu calendarul detaliat de selecţie (ANEXA 6).
Art. 23. Candidaţii declaraţi admişi vor semna în termenul prevăzut în calendarul detaliat
de selecţie Contractul individual de cercetare, care va cuprinde drepturile şi obligaţiile ce decurg
din statutul de cercetător postdoctorat.
Art. 24. Candidatul care nu semnează Contractul individual de cercetare în perioada
stabilită prin calendarul detaliat de selecţie va fi eliminat din grupul ţintă al proiectului, iar locul
acestuia va fi ocupat de primul candidat aflat pe lista de aşteptare.
DISPOZIŢII FINALE
Art. 25. După finalizarea procesului de selecţie, în cazul în care rămân locuri neocupate,
managerul de proiect poate decide organizarea unui nou proces de selecţie.
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Art. 26. În cazul în care, în urma procesului final de selecţie rămân locuri neocupate la unul
dintre domeniile prioritare, acestea pot fi redistribuite prin decizia managerului de proiect.
Art. 27. Prezenta procedură a fost elaborată de către echipa de implementare a proiectului
“SOCERT.
Societatea
cunoaşterii,
dinamism
prin
cercetare”
(Contract
POSDRU/159/1.5/S/134406) pentru selecţia cercetătorilor postdoctorat, la data de 05.05.2014.
Prezenta metodologie poate fi completată în funcţie de necesităţile reale care decurg din
implementarea proiectului.
Manager proiect,
Prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN
Prorector al Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava
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ANEXA 1
Cerere de înscriere în proiectul

„SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare”
- CERCETĂTOR POSTDOCTORAT Subsemnatul (a) ……………………………………………………………………., născut (ă) la
data de ………………… doctor în domeniul …………………, titlu obţinut la data de ……………..,
cu o vechie a titlului de ……….. (nr. ani, nr. luni), solicit înscrierea la concursul de selecţie pentru
acordarea burselor de cercetare postdoctorală în cadrul proiectului „SOCERT. Societatea
cunoaşterii, dinamism prin cercetare”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU).
Declar pe propria răspundere că nu sunt membru al grupului ţintă într-un alt program de
cercetare postdoctorală finanţat prin FSE şi că, în cazul selecţiei mele în grupul ţintă al proiectului,
nu voi candida pentru o altă bursă de cercetare postdoctorală şi nu voi participa la mobilităţi
ERASMUS pe durata derulării proiectului. De asemenea, precizez că nu am mai beneficiat anterior
de sprijin financiar prin proiecte de burse postdoctorale finanţate în cadrul POSDRU, DMI 1.5.
Menţionez că am luat la cunoştinţă şi accept integral prevederile din procedura de selecţie
şi-mi asum rezultatele anticipate menţionate în anunţul de selecţie.
Adresa de email la care pot fi contactat (ă) este ………………………….. şi numărul de
telefon este ………………….
Domeniul prioritar în care îmi voi realiza cercetarea este ……………………..

Data,

Semnătura,
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ANEXA 2
PROIECT INDIVIDUAL DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ
în cadrul proiectului
„SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare”
1. TITLUL PROIECTULUI DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ

2. TERMENI CHEIE (maxim 5 termeni)

3. OBIECTIVELE PROIECTULUI (max. 5000 caractere)
Descrieţi obiectivele de cercetare urmărite de către dumneavoastră pentru a fi atinse în cadrul proiectului. Specificaţi
modul în care acestea contribuie la realizarea obiectivului general al proiectului „SOCERT. Societatea cunoaşterii,
dinamism prin cercetare”. Arătaţi în ce măsură aceste obiective sunt subscrise unor priorităţi din Strategia Naţională
de Cercetare-Dezvoltare-Inovare 2007-2013.

4. STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII şi potenţialele contribuţii la dezvoltarea acestuia
(max. 5000 caractere)
Descrieţi pe scurt stadiul actual al cunoaşterii în domeniul de cercetare la care se referă proiectul, raportându-vă la cele
mai recente realizări în domeniul de cercetare ales. Evidenţiaţi contribuţiile potenţiale
pe care cercetarea
dumneavoastră le poate aduce la dezvoltarea domeniului de cercetare. Scoateţi în evidenţă gradul de
originalitate/inovare al metodelor de cercetare propuse şi al obiectivelor asumate.

5. METODOLOGIA CERCETĂRII
5.1. Etapele cercetării (max. 1000 caractere)
Descrieţi activităţile pe care intenţionaţi să le desfăşuraţi pe parcursul cercetării propuse şi evidenţiaţi modul în care
acestea sunt corelate cu rezultatele anticipate în cadrul proiectului.

5.2.

Metode, tehnici şi instrumente de cercetare (max. 2000 caractere)

Precizaţi metodele, tehnicile şi instrumentele de cercetare vizate a fi utilizate în cercetarea din cadrul proiectului. Puneţi
în evidenţă resursele de cercetare ce vor fi implicate.

5.3.

Participare la conferinţe (max. 1000 caractere)

Minim două prezentări la conferinţe în domeniul de interes ştiinţific, precum şi participarea la manifestările organizate în
proiect (conferinţe, sesiuni de informare etc.).

5.4.

Activitate publicistică (max. 1000 caractere)

Minim două articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale.

6. DISEMINAREA REZULTATELOR
6.1.

Participare la conferinţe (max. 1000 caractere)

Menţionaţi participarea la minim două conferinţe în domeniul de interes ştiinţific, precum şi participarea la manifestările
organizate în proiect (conferinţe, sesiuni de informare etc.).

6.2.

Activitate publicistică (max. 1000 caractere)

Menţionaţi cel puţin două reviste indexate în baze de date internaționale în care intenţionaţi să publicaţi rezultatele
cercetării.

7. PREZENTAŢI 10 titluri bibliografice reprezentative din domeniul proiectului de cercetare.
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ANEXA 3
FIŞA DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFICE

1. NUME, PRENUME CANDIDAT
2. TITLUL PROIECTULUI INDIVIDUAL DE CERCETARE
3. TEMA LUCRĂRII DE DOCTORAT ŞI DOMENII DE COMPETENŢĂ ŞTIINŢIFICĂ
4. CĂRŢI PUBLICATE ÎN EDITURI INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE DE PRESTIGIU
(menţionaţi calitatea de autor/coautor)

5. ARTICOLE ŞTIINŢIFICE PUBLICATE (menţionaţi indexarea publicaţiei în care a fost realizată publicarea)
6. PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE (autor, titlul comunicării, detalii de identificare a conferinţei, publicaţia,
ISBN/ISSN)

7. PREMII
NAŢIONALE
ŞI INTERNAŢIONALE
PROFESIONALE ŞI INSTITUŢII DE PRESTIGIU

ACORDATE

DE

ASOCIAŢII

8. EXPERIENŢA ACUMULATĂ CA MEMBRU ÎN ECHIPA DE CERCETARE A UNOR PROIECTE ŞI

CONTRACTE DE CERCETARE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE CÂŞTIGATE PRIN COMPETIŢIE
(titlul, perioada, sursa de finanţare)

9. CARE ESTE CEL MAI IMPORTANT REZULTAT DE CERCETARE OBŢINUT DE CĂTRE
DUMNEAVOASTRĂ (max. 1000 de caractere)

10.

NUMĂRUL DE CITĂRI ALE REZULTATELOR CERCETĂRII PERSONALE (se va indica sursa de
identificare a acestora, de exemplu: Google Academic)
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ANEXA 4

GRILA DE PUNCTAJ
pentru evaluarea proiectului individual de cercetare
NUME ŞI PRENUME CANDIDAT …………………………………………..
Nr.

Elementele evaluate

crt.
1.

Claritatea obiectivelor proiectului şi elementele de

Punctaj (max.

Punctaj

100 de puncte)

acordat*

30

originalitate

2.

Stadiul actual al cunoaşterii în domeniul proiectului

20

3.

Metodologia cercetării: relevanţă şi inovare

20

4.

Diseminarea rezultatelor

20

5.

Titluri bibliografice reprezentative pentru tema de
cercetare

TOTAL

10
100 de puncte

*se acordă de către evaluator

Data,

Numele şi prenumele evaluatorului
_______________________________________
Semnătura _____________________________
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ANEXA 5

GRILA DE PUNCTAJ
pentru evaluarea interviului de selecţie

Nr.

Elemente evaluate

crt.

Fişa de autoevaluare a activităţii ştiinţifice

Punctaj (max.

Punctaj

100 de puncte)

acordat*

60 de puncte,
din care:

a)

Gradul

în

care

experienţa

ştiinţifică

şi/sau

15

profesională sunt relevante pentru proiect
1.

b)

Corelaţia

dintre

lucrările

ştiinţifice

publicate

şi

15

obiectivele asumate în cadrul proiectului
c)

Calitatea şi relevanţa lucrărilor ştiinţifice

10

d)

Relevanţa experienţei acumulate în cadrul altor

10

proiecte de cercetare
e)
2.
3.

Vizibilitatea rezultatelor cercetării doctorale

Relevanța și fezabilitatea rezultatelor cercetării
propuse de către candidat
Coerenţa şi modul de prezentare la interviu
TOTAL:

10
20
20
100 de puncte

*se acordă de către evaluator

Data,

Numele şi prenumele evaluatorului
_______________________________________
Semnătura _____________________________
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ANEXA 6
Calendarul detaliat al activităţii de selecţie CERCETĂTORI POSTDOCTORAT în cadrul proiectului
“SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare”
POSDRU/159/1.5/S/132406
Nr.
crt.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Etapă
Depunerea
dosarului de
concurs

Evaluare
eligibilitate (etapa
A)
Afișarea listei
candidaților
eligibili și
neeligibili (etapa
A)
Evaluare dosare
selecţie (etapa B)

Programarea
candidaţilor
eligibili la interviu
Perioada de
desfăşurare a
interviurilor

Publicare
rezultate selecţie
(etapa B)
Înregistrare
contestaţii

Analizare
contestaţii

10. Afișarea
rezultatelor
contestațiilor
11. Afișarea listelor
cu candidații
admiși în grupul
țintă, candidați
admiși în
așteptare și
candidați respinși
12. Semnare
contracte
individuale de
studii de doctorat
cu bursă
POSDRU

Data

Observații USV

12, 13,
14, 15,
16, 19,
20, 21 şi
22 mai
2014

09,00 – 16,00
E002

Observații
IEN

Observații UO
09,00 – 16,00
Birou I008a (Decanatul Facultății de
Științe Economice, Universitatea din
Oradea)

23 mai
2014
23 mai
2014

www.socert.usv.ro

www.ien.ro

http://steconomiceuoradea.ro/wp/proiectsocert-burse-doctorale-si-postdoctorale/

www.socert.usv.ro

www.ien.ro

http://steconomiceuoradea.ro/wp/proiectsocert-burse-doctorale-si-postdoctorale/

23, 24,
26, 27,
28, 29,
30 şi 31
mai
2014
26 mai
2014

28 mai 2014, în intervalul orar
10,00 – 18,00
Sala F005 (Clădire Corp F - parter,
clădirea Facultății de Științe Economice,
Universitatea din Oradea)

27, 28,
29, 30 şi
31 mai
2014
02 iunie
2014

www.socert.usv.ro

03 iunie
2014

09,00 – 16,00
E002

www.ien.ro

http://steconomiceuoradea.ro/wp/proiectsocert-burse-doctorale-si-postdoctorale/
09,00 – 16,00
Birou I008a (Decanatul Facultății de
Științe Economice, Universitatea din
Oradea)

04, 05 şi
06 iunie
2014
07 iunie
2014

www.socert.usv.ro

www.ien.ro

http://steconomiceuoradea.ro/wp/proiectsocert-burse-doctorale-si-postdoctorale/

10 iunie
2014

www.socert.usv.ro

www.ien.ro

http://steconomiceuoradea.ro/wp/proiectsocert-burse-doctorale-si-postdoctorale/

11, 12 şi
13 iunie
2014

09,00 – 16,00
E002

09,00 – 16,00
Birou I008a (Decanatul Facultății de
Științe Economice, Universitatea din
Oradea)
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