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Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin  Programul Operaţional Sectorial 
pentru 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 postdoctorale în 
sprijinul cercetării” 
Titlul proiectului: „Rețea transnațională de management integrat al cercetării 
postdoctorale în domeniul Comunicarea științei.  Construcție instituțională (școală 
postodoctorală) și program de burse (CommScie)”  
Contract: POSDRU 89/1.5/S/63663 

 
 

INVITATIE de PARTICIPARE la activitatea A.5 - Elaborarea portofoliului de teme de 
cercetare  

în cadrul proiectului  
POSDRU/89/1.5/S/63663 - „Rețea transnațională de management integrat al cercetării 

postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală 
postodoctorală) și program de burse (CommScie)” 

PRIN DEPUNEREA DE EXPRESII DE INTERES PENTRU TEMATICI DE CERCETARE 
 

Ghid de completare a  formularului pentru tematici de cercetare  
în cadrul ID 63663 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  
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Descrierea proiectului. 

Obiective 

Proiectul strategic "Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în 
domeniul Comunicarea stiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postodoctorală) şi program de 
burse (CommScie)” promovează dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmărind 
îmbunătățirea programelor postodoctorale prin asigurarea infrastructurii instituționale și 
acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe 
comunicarea științelor. 

Obiectivul general

Vor fi finanțate 2.100 luni de burse de cercetare cu durate diferite  (6 luni, 12 luni, 18 luni și 30 
de luni) pentru 135 de de cercetători cu titlul de doctor, cu vârsta max. 40 ani. De asemenea, se 
vor acorda 900 de luni de mobilități, a căror durată nu poate depăși șase luni.  

 îl reprezintă creșterea atractivității carierei universitare prin finanțarea 
activității postdoctorale de CDI și eliminarea fenomenului de brain-drain. 

Durata proiectului :  

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani: 1 aprilie 2010-31 martie 2013  

Coordonator:  

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (www.uaic.ro

Parteneri:  

)  

o Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (www.ubbcluj.ro
o Universitatea de Vest din Timişoara (

) 
www.uvt.ro

o Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (
) 

www.uvvg.ro
o Università degli Studi di Genova din Italia (

) 
www.unige.it

o Academia Română - Filiala Iaşi (
) 

www.academiaromana-is.ro
o Institutul de Filologie Română ,,A. Philippide” Iaşi (

) 
www.academiaromana-

is.ro/philippide/

Bugetul proiectului 

) 

http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Main/WebHome�
http://www.ubbcluj.ro/�
http://www.uvt.ro/�
http://www.uvvg.ro/site/�
http://www.unige.it/�
http://www.academiaromana-is.ro/�
http://www.academiaromana-is.ro/philippide/�
http://www.academiaromana-is.ro/philippide/�
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Bugetul total al proiectului este de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06

Rezultate vizate 

 lei reprezintă 
fonduri nerambursabile.  

La nivelul outputului educațional 

Proiectul va constitui cadrul de organizare a unei școli de cercetare postdoctorală care să 
contribuie la susținerea și dezvoltarea resursei umane performante pentru activitatea de 
cercetare-dezvoltare-inovare (CDI).  

La nivelul outputului științific 

Prin activitățile specifice de formare, îndrumare și asistență financiară, proiectul își propune să 
participe la dezvoltarea cercetării științifice prin atingerea unor indicatori de performanță, dintre 
care menționăm:  

• publicarea a minimum 165 de articole în reviste ISI Web of Science sau BDI/B+; 
• prezentarea a minimum 200 de lucrări în cadrul unor conferințe internaționale și 

naționale de prestigiu; 
• elaborarea a minimum 135 de rapoarte de cercetare, precum și comunicări și publicații 

cu caracter de divulgare (popularizare) a științei pentru nespecialiști. 
 

Domeniile pentru care se vor acorda burse 

Şcoala postdoctorală este structurată astfel încât să acopere aprox. 75% dintre domeniile 
științifice considerate prioritare (cf. SNCDI 2007-2013) :  

• D1-matematică, fizică, chimie; 
• D2–ştiinţe ale informaţiei şi inginerie; 
• D3–ştinţe ale vieţii şi pământului (inclusiv medicină); 
• D4–ştiinţe ale omului şi ale societăţii. 

 

Criterii generale de eligibilitate 
• vârsta: maximum 40 de ani la data derulării competiției; 
• doctoratul susținut public, în țară sau în străinătate, înainte de data derulării procedurii de 

selecție; 
• cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene; 
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• să nu fi beneficiat sau să nu beneficieze în prezent de finanțare similară, în cadrul altui 
program post-doctoral finanțat din Fondul Social European prin POS-DRU 2007-2013; 

• pentru candidații din interiorul UAIC: este necesară suspendarea contractului de muncă pe 
perioada acordării de finanțare în cadrul acestui proiect. 

 
 

Acte necesare înscrierii la concurs 
o cerere (model tip); 
o copie CI/BI; 
o copie după diploma de doctor (o copie legalizată se va prezenta și anexa la contract 

numai de către candidații selectați) ; 
o copii după diploma de bacalaureat, licență și, dacă este cazul, master ; 
o CV (în format european); 
o documente suport pentru activitățile enumerate în CV; 
o două recomandări (de la conducătorul de doctorat și de la un profesor cu activitate de 

cercetare dovedită); 
o declarație pe propria răspundere că nu a beneficiat sau nu beneficiază în prezent de 

finanțare similară, în cadrul altui program post-doctoral finanțat din Fondul Social European prin 
POS-DRU 2007-2013. 

o proiect de cercetare științifică postdoctorală (va deveni anexă la contractul de finanțare). 
Precizare

Dosarele se vor depune fie în limba română, fie în limba engleză, la universitatea la care 
intenționează să fie afiliat cercetătorul și în domeniile care fac obiectul concursului de selecție. 

: Pentru partenerul italian, copiile legalizate după diplome pot fi înlocuite cu declarație 
pe proprie raspundere „autocertificazione”, conform Legii Bassanini (Legge n.127 n.127 del 
15/05/1997). 

Criterii minime de selecție 
• să aibă acceptul unui grup/laborator de cercetare/profesor coordonator din cadrul 

universității unde intenționează să aplice, care va asigura supervizarea științifică; 
• activitatea științifică derulată în ultimii 8 ani include minimum:  
• 2 lucrări publicate (în reviste ISI sau BDI sau B+ sau echivalent pentru revistele din alte țări 

decât România); 
• participarea la min. 1 conferință internațională și una națională (cu comitet de selecție). 

 

Probe de concurs:  
o Dosar: etapă eliminatorie - verificarea eligibilității. 
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o Calitatea proiectului de cercetare propus (evaluarea se va face conform Fișei de 
evaluare a proiectului de cercetare) și calitatea activității științifice și a CV-ului candidatului. 

o Interviu. 
Precizare

Evaluarea finală va avea în vedere grila stabilită în formularul Fișa de evaluare finală a 
candidatului (conform modelului atașat).  
 
 

: Interviurile se vor desfășura fie la sediul UAIC, fie la sediul celorlalte universități din 
consorțiu, cu participarea unor reprezentanți de la fiecare universitate implicată în proiect în 
domeniul pentru care se organizează selecția (a se vedea informaţiile de la ,,Prezentarea 
proiectului"). 

Selecția 

Selecția va fi realizată de către o comisie de concurs mixtă, incluzând reprezentanți ai 
partenerilor implicați în proiect în domeniul pentru care se organizează concurs. Din comisia de 
concurs pot face parte și coordonatorii/tutorii care și -au exprimat acordul de principiu pentru 
supervizarea candidatului în cazul în care acesta va fi selectat. 

Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului obținut la cele trei 
probe de concurs. 

Candidații pot opta pentru maximum două tipuri de burse la momentul depunerii dosarelor. În 
cazul în care media obținută nu este suficientă pentru admiterea la bursa aferentă primei 
opțiuni, candidatul poate fi admis la cea de-a doua opțiune exprimată, dacă punctajul permite 
acest lucru. 

Dacă locurile disponibile în cadrul unei proceduri de selecție nu se ocupă, se vor organiza noi 
sesiuni în cadrul cărora vor fi nominalizate, pe lângă bursierii declarați admiși, două candidaturi 
de rezervă (pentru cazurile în care cercetătorii admiși se vor retrage). 

Formula de evaluare 

Punctajul final al fiecărui candidat va fi dat de media aritmetică dintre: punctajul acordat pentru 
activitatea științifică derulată până la momentul depunerii candidaturii (conform CV-ului 
prezentat), punctajul obținut pentru proiectul de cercetare prezentat și nota de la interviu.  

• Activitatea științifică = maximum 25 puncte; 
• Proiectul de cercetare = maximum 45 puncte; 
• Interviul = maximum 30 puncte. 

Vezi aici detalii despre criteriile de evaluare. 

http://www.uaic.ro/uaic/bin/download/Research/Burse_potdoctorale/formadeevaluare1pdf.pdf�
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Criterii minime de performanță impuse bursierilor selectați pe perioada de derulare a 
proiectului: 

Pentru bursele cu durate de 18 luni și 30 luni:  
o min. 2 articole publicate în reviste cotate ISI Web of Science pentru 18 luni și min. 3 

articole pentru 30 de luni; 
o min. 2 participări la conferințe naționale și internaționale cu lucrări publicabile; 
o min. 2 comunicări sau publicații cu caracter de divulgare a științei (comunicarea științei 

pentru nespecialiști); 
o rapoarte intermediare de progres (la fiecare 6 luni) și un raport cumulativ final - supuse 

validării unei comisii științifice; 
o parcurgerea modulelor de formare științifică inter- și trans-disciplinară; 
o înscrierea în cadrul competiției pentru obținerea unei burse de mobilități de 6 luni; 
o elaborarea unui raport asupra mobilității; 
o elaborarea și depunerea a min. 1 aplicație pentru obținerea unui grant în domeniul temei 

de cercetare; 
Precizare

Pentru bursele cu durată de 12 luni:  

:Contractele vor fi supuse unei reevaluări periodice (la fiecare 6 luni).  

o min. 2 articole publicate, dintre care 1 într-o revistă cotată ISI Web of Science; 
o min. 2 participări la conferințe naționale și internaționale cu lucrări publicabile; 
o min. 1 comunicare sau publicație cu caracter de divulgare a științei (comunicarea științei 

pentru nespecialiști); 
o rapoarte intermediare de progres (la fiecare 6 luni) și un raport cumulativ final - supuse 

validării unei comisii științifice; 
o parcurgerea modulelor de formare științifică inter- și trans-disciplinară; 
o înscrierea în cadrul competiției pentru obținerea unei burse de mobilități de 6 luni; 
o elaborarea unui raport asupra mobilității; 
o elaborarea și depunerea a min. 1 aplicație pentru obținerea unui grant în domeniul temei 

de cercetare; 
Precizare

Pentru bursele cu durată de 6 luni:  

:Contractele vor fi supuse unei reevaluări periodice (la fiecare 6 luni).  

o min. 1 articol publicat sau acceptat spre publicare într-o revistă cotată pe plan 
internațional sau într-o revistă de specialitate recunoscută pe plan național; 

o min. 1 participare la o conferință națională sau internaționale cu lucrare publicabile; 
o parcurgerea modulelor de formare științifică inter- și trans-disciplinară; 
o 1 raport de cercetare final, supus validării unei comisii științifice; 
o înscrierea în cadrul competiției pentru obținerea unei burse de mobilități de max. 5 luni; 
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o elaborarea unui raport asupra mobilității. 
 

Sprijin financiar acordat 
o bursă lunară în cuantum de 4.000 lei/lună (echivalent a 1.000 euro); 
o bursă de mobilitate în cuantum de 2.000 lei/lună (echivalent a 500 euro). 

 

 

Calendarul organizării procedurilor de selecție: 

Burse de cercetare 

Prima etapă de selecţie a candidaţilor pentru : 
o 30 burse x 30 luni; 
o 10 burse x 18 luni; 
o 20 burse x 12 luni; 
o 20 burse x 6 luni. 

TOTAL = 80 burse
 

.  

Din acest număr de burse, Universitatea de Vest din Timișoara va organiza selecție pentru : 
 

7 burse x 30 luni; 
3 burse x 18 luni; 
9 burse x 12 luni; 
3  burse x 6 luni.   

TOTAL = 22 burse. 
 

Burse de mobilități  

Prima etapă de selecție a candidaților 

Se vor acorda 75 de burse cu durata a 6 luni.  

A doua etapă de selecţie a candidaţilor 

A doua etapă pentru acordarea burselor de cercetare și a celor de mobilități se va derula în 
prima parte a anului 2011. 

Se vor acorda:  
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55 burse de cercetare  
 

o 10 burse x 18 luni 
o 35 burse x 12 luni 
o 10 burse x 6 luni. 

75 burse de mobilități cu durata de 6 luni 

Încheierea contractelor 

Perioada în care se va încheia contracte cu candidaţii post-doc selectați în prima etapă este 
(estimativ) 15 august 2010. 
 

 

 

INDRUMAR COMPLETARE FORMULAR DE INTERES PENTRU TEMATICI DE 
CERCETARE 
Această invitaţie de exprimare a interesului prin propunerea de tematici de cercetare îşi 

propune să realizeze o inventariere a preocupărilor actuale ale cercetătorilor cu experienţă şi 

recunoaştere profesională în vederea reunirii tematicilor de actualitate  în programe 

postdoctorale. 

 

Îndrumarul conţine precizări de natură tehnică (condiţii de eligibilitate, tip de informaţii solicitate, 

spaţiu maxim alocat, termen limită de transmitere a formularului) şi unele explicaţii referitoare la 

terminologia utilizată.   

 

1.1 Condiţii de eligibilitate ale coordonatorului colectivului de cercetare 

Persoana care propune tematica de cercetare şi colectivul de cercetare aferent trebuie să fie 

angajată a UVT sau a partenerilor UVT şi să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) deţine titlul de doctor 

b) are titlu didactic sau ştiinţific de conferenţiar sau profesor, respectiv cercetător ştiinţific 
gradul II sau I;  
c) are publicaţii relevante în domeniul de cercetare propus, inclusiv articole în reviste de 

specialitate din fluxul principal de publicaţii în domeniu  

d) laboratorul / centrele de cercetare / institutele de cercetare unde activează deţine 
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infrastructura propie necesară derulării activităţii de cercetare a bursierilor postdoctoranzi sau 

există un Acord de colaborare pentru utilizarea infrastructurii altui laborator / centru de cercetare 

/ institut de cercetare.  

 

1.2 Condiţii de eligibilitate ale mentorului / tutorelui de cercetare propus 
Persoana propusă trebuie să fie angajată a UVT sau a partenerilor UVT şi să îndeplinească 

următoarele condiţii: 

a) deţine titlul de doctor;  

b) are titlu didactic sau ştiinţific de conferenţiar sau profesor, respectiv cercetător ştiinţific 
gradul II sau I;  
c) are publicaţii în domeniul de cercetare propus de către coordonatorul colectivului de 

cercetare.  

 

1.3 Condiţii de eligibilitate ale candidatului pentru bursa postdoctorală 
a) deţine titlul de doctor, obtinut ulterior datei de 01 ianuarie 1999 (conform prevederilor din 

Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, Apelul 89 POSDRU) 

b) NU ESTE CADRU DIDACTIC

c) are experienţă în domeniul de cercetare propus sau conex acestuia, dovedită prin CV-ul 

depus. 

 în cadrul UAIC (dacă este angajat al UAIC – este necesară 

suspendarea contractului de muncă pe perioada în care beneficiază de bursa de cercetare); 

 
2. INFORMAŢII PRIVIND DEPUNEREA ŞI COMPLETAREA FORMULARULUI EXPRESIEI 
DE INTERES 
 

2.1 Termen limită de depunere a Formularului Expresie de interes completat 
Termenul limită de depunere a Formularului Expresie de interes este 31.05.2010. Depunerea 

Formularului după termenul stabilit va duce la imposibilitatea luării în considerare a tematicii 

respective pentru includere în programele postdoctorale (cel puțin pentru prima etapă de 

selecție, din 2010). 

 
2.2 Modalitatea de transmitere 

Formularul completat  şi semnat se va depune în corpul principal al UVT – Secretariatul 
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Decanat, camera 223, şi va fi transmis şi pe cale electronică la adresa de email: 

clitan@polsci.uvt.ro sau geo.clitan@gmail.com 

 

2.3 Completarea formularului 
Completarea Formularul expresiei de interes se va face prin utilizarea caracterului Arial, font 11 

şi cu respectarea limitelor de caractere sau spaţiu, după caz. Nu se vor utiliza în formular 

diacritice şi caracterul ghilimele. Se vor respecta indicaţiile din Formular şi cele prezente.  

 

Secţiunea 1. Date personale şi Secţiunea 2. Locul de muncă vor fi completate cu informaţiile 

solicitate ale coordonatorului colectivului de cercetare.  

Secţiunea 3  şi Secţiunea 4. Titlul temei de cercetare vor fi completate cu titlul propus al 

temei de cercetare, fără utilizarea caracterului ghilimele şi fără a depăşi 200 caractere per 

secţiune. 

 

Secţiunea 5. Încadrarea temei de cercetare propuse in domeniile de cercetare - Se va bifa 

încadrarea temei în căsuţa aferentă domeniului prioritar, conform Strategiei Naţională de 

Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013, respectiv Strategiei Cercetării Ştiinţifice a UAIC. 

Documentele sunt disponibile pentru consultare la: 

• http://www.mct.ro/img/files_up/1188314177strategia%20ro.pdf, respectiv 

• http://www.dcsmp.uvt.ro/strategia_cercetarii/strategia_cercetarii.php 

În cazul unei teme de cercetare interdisciplinare / transdiciplinare, se va bifa domeniul principal 

si se vor mentiona in descrierea tematicii de cercetare domeniile conexe. 

 
Secţiunea 6. Componenţa colectivului de cercetare/Colective de cercetare partenere – Se 

vor preciza colectivele de cercetare implicate în tematica propusă, atât din interiorul UVT, cât şi 

cele din exterior. Se vor completa rubricile tabelelor de la pc. 6.1 şi 6.2, conform indicaţiilor din 

Formularul Expresiei de Interes.   

 

Secţiunea 7. Potenţiali mentori/tutori de cercetare – Persoana propusă trebuie să aibă titlul 

didactic sau ştiinţific de CONFERENŢIAR sau PROFESOR, respectiv CERCETĂTOR 

ŞTIINŢIFIC II sau CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC I şi să fie angajată a UVT sau a partenerilor UVT. 

Se va ataşa CV-ul pentru persoana propusă. Coordonatorul colectivului de cercetare poate 

mailto:clitan@polsci.uvt.ro�
mailto:geo.clitan@gmail.com�
http://www.mct.ro/img/files_up/1188314177strategia%20ro.pdf�
http://www.dcsmp.uvt.ro/strategia_cercetarii/strategia_cercetarii.php�
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propune mentori/tutori de cercetare.  
 
Prin tutore/mentor se înţelege angajat al UVT sau al partenerilor UVT, cu o experienţă relevantă 

în domeniul de cercetare propus şi care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute în 

prezentul Îndrumar, la pc. 1.2 Condiţii de eligibilitate ale mentorului / tutorelui de cercetare 

propus. Tutorele/mentorul de cercetare va asista, îndruma şi evalua activitatea profesională a 

cercetărilor postdoctoranzi bursieri, în vederea adaptării acestora la cerinţele şi standardele de 

performanţă de cercetare ale UVT.   

 

Planul de cercetare individual va trebui să cuprindă următoarele elemente: 

- descrierea expertizei candidatului în domeniul de cercetare propus (dacă există) 

- rolul şi atribuţiile cercetătorului postdoctoral în acţiunea de cercetare în tematica propusă 

- rezultate şi indicatori de realizare cum ar fi: număr de articole publicate pe tema de 

cercetare propusă, număr comunicări ştiinţifice, număr participări la mobilităţi (şcoli de 

vară, conferinţe, schimburi de experienţă etc.)  

 

Secţiunea 8  şi Secţiunea 9. Descrierea tematicii de cercetare - Descrierea tematicii va respecta 

spaţiul maxim (1 pagină) prevăzut pentru ANEXELE 1 şi 2 la Formularul expresiei de interes şi 

va trebui să abordeze următoarele aspecte: 

• caracterul de cercetare (fundamentală sau aplicativă, interdisciplinară şi/sau 

transdisciplinară) 

• obiective 

• gradul de noutate, originalitate  

• schema de funcţionare a consorţiului constituit (structura, rolul şi contribuţia fiecărei 

echipe de cercetare) – dacă este cazul 

• rolul postdoctorandului / postdoctoranzilor în realizarea tematicii 

• rezultate preconizate 

 
Secţiunea 10. Resurse alocate puse la dispozitia colectivelor de cercetare implicate in 
tematica de cercetare propusa din alte proiecte (in vederea asigurarii infrastructurii de 
cercetare necesare) – În această secţiune, respectându-se spaţiul maxim alocat (1 pagină),  se 
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va face referire la resursele financiare disponibile pentru resursa umana (alta decât cea pentru 

cercetătorii postdoctorali bursieri) şi pentru materialele necesare desfăşurării activităţilor de 

cercetare ale tematicii propuse. De asemenea, se va preciza infrastructura de cercetare ce va fi 

utilizată în cadrul cercetării şi de care colectivul de cercetare poate dispune, fie prin dotarea 

proprie fie prin acces la infrastructura colectivului / colectivelor de cercetare partenere, în baza 

unui Acord de colaborare semnat între cele două părţi. Acordul de colaborare va fi depus, 

respectiv transmis electronic, împreună cu celelalte documente solicitate în cadrul acestei 

invitaţii pentru Expresii de interes. Dată fiind complexitatea situaţiilor posibile, rămâne în sarcina 

părţilor stabilirea formei şi termenilor Acordului de colaborare. 

 

Secţiunea 11. Instituţiile naţionale şi internaţionale  colaboratoare unde postdoctoranzii 
pot efectua stagii de cercetare - Instituţiile internaţionale propuse trebuie să fie localizate în 

ţări membre UE sau SEE. Se va descrie pe scurt profilul instituţiei gazdă şi activităţile în care 

postdoctorandul va fi implicat in timpul stagiului de cercetare. Pentru un cercetător 

postdoctorand pot fi propuse mai multe instituţii gazdă. Spaţiul maxim alocat pentru această 

secţiune este 1 (una) pagină.  

 
Depunerea Expresiei de interes pentru tematici de cercetare se poate face on-line pe 

adresele geo.clitan@gmail.com, clitan@polsci.uvt.ro, poștal pe adresa: Gheorghe Clitan, Blvd. 

V. Parvan 4, cam. 233, Timisoara, cod 300223, Timis, Romania sau personal la d-na secretară 

Gabriela Cotruț, Blvd. V. Parvan 4, cam. 233, Timisoara, cod 300223, Timis, Romania. 

 
 
 
 
 
 
Mulțimindu-vă pentru colaborare, 
 
Cu deosebită considerație, 
 
Conf.univ.dr. Dorin POPA,                                                           Conf.univ.dr. Gheorghe CLITAN 
Manager de proiect                                                         Asistent manager de proiect pentru UVT 
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