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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 nr.1: “Educaţia şi formarea profesională ȋn sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie: 1.5 “Programe doctorale şi post-doctorale ȋn sprijinul cercetării” 
Titlul proiectului: Excelenţă ştiinţifică, cunoaştere şi inovare prin programe doctorale ȋn domenii prioritare 
Cod Contract: 155605 
Beneficiar: Universitatea din Petroşani 
Partener 1: Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” - București 
Partener 2: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Textile și Pielărie - București 
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/187/1.5/S/155605 
 
 

METODOLOGIE 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de recrutare şi selecţie pentru acordarea burselor 
pentru doctoranzi, cu frecvenţă înmatriculaţi în anul universitar 2014-2015 de studii universitare de 
doctorat, în cadrul proiectului POSDRU/187/1.5/S/155605 cu titlul: „Excelenţă ştiinţifică, 
cunoaştere şi inovare prin programe doctorale ȋn domenii prioritare”, finanţat prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea în sprijinul 
creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.5 
„Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării” 

 

I. Prevederi generale 

Art. 1 Prezenta Metodologie reglementează procedura de organizare şi desfăşurare a procesului de 

recrutare şi selecţie a candidaţilor din grupul ţintă vizat. 

Art. 2 Prezenta Metodologie a fost elaborată în conformitate cu prevederile din Ghidurile 

Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice, aferente cererii de propuneri de 

proiecte strategice nr. 159 ”Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat” şi din 

cererea de finanţare a proiectului POSDRU/187/1.5/S/155605 cu titlul: „Excelenţă 

ştiinţifică, cunoaştere şi inovare prin programe doctorale ȋn domenii prioritare”, finanţat prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 1 „Educaţia şi 

formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, 

Domeniul Major de Intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul 

cercetării” 

Art. 3 Procesul de selecție a doctoranzilor care vor beneficia de sprijin științific și financiar în cadrul 

proiectului POSDRU/187/1.5/S/155605 cu titlul: „Excelenţă ştiinţifică, cunoaştere şi 

inovare prin programe doctorale ȋn domenii prioritare” se realizează prin concurs cu 

respectarea prevederilor prezentei Metodologii. 

Art. 4 Procedura de organizare a concursului are ca scop selectarea candidaţilor din grupul ţintă pe 
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baza unor criterii obiective de selecţie şi asigurării principiului egalităţii de şanse. 

II. Prevederi specifice 

Art. 5 Perioada de implementare a proiectului POSDRU/187/1.5/S/155605 cu titlul: „Excelenţă 

ştiinţifică, cunoaştere şi inovare prin programe doctorale ȋn domenii prioritare” este de 6 

luni, respectiv 1 iulie – 31 decembrie 2015. 

Art. 6 Universitatea din Petroşani organizează concurs pentru recrutare şi selecţie Grup Ţintă 

doctoranzi cu frecvenţă, în domeniile Mine, Petrol şi Gaze, Inginerie industrială, 

Ingineria sistemelor și Inginerie electrică,  înmatriculaţi exclusiv în anul universitar 

2014-2015. 

Art. 7   (1) În conformitate cu prevederile proiectului, se acordă 20 burse de cercetare 

doctorală. 

(2) Sprijinul financiar pentru efectuarea stagiilor de cercetare doctorală se acordă după 

cum urmează:   

a. bursă în cuantum de 1.800 lei/lună, pe o perioadă de maximum 6 luni, în care intră și 
sprijinul financiar pe perioada efectuării mobilității într-o universitate/centru de 
cercetare dintr-o țară membră UE; 

b. sprijin financiar pentru participarea la conferinţe, seminarii internaţionale legate de 
obiectul cercetării, desfăşurate în ţară şi în spaţiul UE, constând în decontarea 
cheltuielilor de cazare şi transport, conform reglementărilor legale aplicabile şi în 
limitele prevăzute în bugetul proiectului  

c. sprijin financiar pe perioada  efectuării mobilităţii într-o universitate/centru de 
cercetare  dintr-o ţară membră a UE, constând în acordarea bursei în cuantum de 
4.200 lei/lună, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare şi transport, conform 
reglementărilor legale aplicabile şi în limitele prevăzute în bugetul proiectului  

d. 5 premii în valoare de 1.800 lei/premiu pentru cele mai bune Rapoarte de cercetare 

Art. 8 Activitatea de cercetare doctorală este condusă de tutori (experţi pe termen lung), într-un 

cadru instituţional propriu Proiectului. Corpusul de tutori al proiectului va fi prezentat pe 

site-ul oficial al proiectului www.upet.ro/proiecte/155605/. 

Art. 9 Obligaţiile minime ale doctorandului sunt: 

- elaborarea unui raport de cercetare ştiinţifică în domeniul proiectului „Excelenţă 
ştiinţifică, cunoaştere şi inovare prin programe doctorale ȋn domenii prioritare”; 

- publicarea într-o revistă indexată în baze de date internaţionale a unui articol din aria 
Proiectului „Excelenţă ştiinţifică, cunoaştere şi inovare prin programe doctorale ȋn 
domenii prioritare”; 

- participarea la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate pe parcursul derulării 
proiectului „Excelenţă ştiinţifică, cunoaştere şi inovare prin programe doctorale ȋn 

http://www.upet.ro/


                       

 

 
    OIPOSDRU 

 

Excelenţă ştiinţifică, cunoaştere şi inovare prin programe 
doctorale ȋn domenii prioritare 

 

155605 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 

 

domenii prioritare” cu lucrări din domeniul abordat în proiect şi diseminarea 
rezultatelor cercetărilor proprii; 

- participarea la sesiunile de formare care au ca tematică egalitate de şanse, egalitate 
de gen, nediscriminare, dezvoltare durabilă şi protecţia mediului; 

- elaborarea lucrării de finalizare a cursului „Competenţe sociale şi civice”; 

- participarea la examenul de finalizare a cursului „Competenţe sociale şi civice”; 

- participare la sesiunea de formare care are ca tematică managementul cercetării; 

- o prezentare la o conferinţă în domeniul de interes ştiinţific; 

- raport lunar de activitate ştiinţifică.  

- raport trimestrial de progres. 

Obligaţiile detaliate ale doctorandului vor fi înscrise în Contractul de sprijin acordat prin 

proiect. 

 

III. Desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor doctorale 

Art. 10 Procedura de selecţie a doctoranzilor se derulează în perioada 10 – 23 iulie 2015, după 

cum urmează: 

- înscriere candidaților în procesul de selecţie a grupului țintă, 10-17 iulie 2015; 
- procedurile de evaluare ştiinţifică, 18 - 19 iulie 2015 și comunicarea rezultatelor 

procesului de evaluare; 
- contestaţii asupra evaluării ştiinţifice, 20 iulie 2015, între orele 8 - 12; 
- analiza contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor finale, 20 iulie 2015, între orele 

13 - 16; 
- contractarea, 21 - 23 iulie 2015, între orele 9 - 16. 

 

Un candidat poate depune o singură aplicaţie. 

Art. 11 Înscrierea la concurs şi depunerea proiectelor se va face: 

- electronic, prin transmiterea documentelor originale (semnate și cu paginile 

numerotate) în format scanat la adresa de e-mail  gertru2004@gmail.com; 

și 

- în original (semnate și cu paginile numerotate), între orele 9:00 – 15:00 (în zilele 

lucrătoare), la Școala Doctorală a Universității din Petroșani, str. Universității, nr. 20, 

332006, Petroșani, jud. Hunedoara. 

Art. 12 Pentru a fi admişi în procesul de selecţie, candidaţii pentru bursele doctorale trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate (eliminatorii): 

- să fie înmatriculaţi în anul universitar 2014-2015 de studii universitare de doctorat cu 

mailto:gertru2004@gmail.com
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frecvenţă; 
- să nu fi beneficiat anterior de sprijin financiar printr-un alt proiect de burse doctorale 

finanţate în cadrul POSDRU, DMI 1.5; 
- să nu beneficieze concomitent de bursă doctorală finanţată din bugetul de stat; 
- tematica propusă pentru pregătirea doctorală să se înscrie în aria tematică a 

Proiectului, respectiv: ştiinţe inginereşti, materiale, produse şi procese inovative 
pentru Mine, Petrol şi Gaze, Inginerie industrială, Ingineria sistemelor și Inginerie 
electrică; 

- să fie cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene cu domiciliul sau reşedinţa 
legală în România.  

Art. 13 Prin participarea la concurs candidaţii îşi exprimă consimţământul în vederea prelucrării 

datelor cu caracter personal cuprinse în dosarul de concurs, în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal, libera circulaţie a acestora şi includerea lor în baza de date. 

Art. 14 Dosarul de concurs trebuie să conţină următoarele documente: 

a) Cerere de înscriere la concursul de burse doctorale (anexa 1); 
b) Copia BI/CI; 
c) Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul); 
d) Declarație consimțământ date personale (anexa 2); 
e) Adeverinţă pentru atestarea calităţii de doctorand, cu referire la data 

înmatriculării la studii universitare de doctorat, anul de studiu la zi, eliberată de 
universitatea organizatoare de studii doctorale; 

f) Copia diplomei de licenţă; 
g) Declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă că NU a mai beneficiat 

anterior de sprijin financiar printr-un alt proiect de burse doctorale finanţate în 
cadrul POSDRU, DMI 1.5 şi nici NU va beneficia de bursă de studii acordată de la 
bugetul de stat sau altă bursă doctorală pe durata bursei finanţate din bugetul 
proiectului POSDRU/187/1.5/S/155605 (anexa 3); 

h) Declarație de renunțare la bursa de studii pe perioada desfășurării proiectului 
(dacă este cazul)  (anexa 4); 

i) Criterii de evaluare (anexa 5); 
j) Formular înregistrare grup țintă (anexa 6); 
k) Domeniul în care se încadrează proiectul de cercetare doctorală (anexa 7); 
l) Fişa sintetică a doctorandului (anexa 8); 
m) CV Europass (datat şi semnat pe fiecare pagină); 
n) Dosar cu șină. 

Toate documentele se prezintă online și pe adresa Universității din Petroșani (art. 

11). 

IV. Procesul de evaluare şi selecţie a candidaţilor din grupul ţintă 
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Art. 15 Procesul de evaluare şi selecţie a candidaţilor înscrişi pentru admiterea în grupul ţintă al 

proiectului va fi realizat de către comisii de evaluare constituite din experţi din cadrul 

proiectului, numite prin decizia managerului proiectului. 

Art. 16   Concursul de selecţie şi evaluare se desfăşoară după următoarele criterii: 

1. Importanţa şi relevanţa ştiinţifică a temei de cercetare propusă (maxim 40 puncte); 
2. Capacitatea de implementare a proiectului de cercetare (maximum 35 puncte); 
Competenţa ştiinţifică a doctorandului (maximum 25 puncte). 

Art. 17  Concursul pentru admiterea doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat în grupul ţintă al 

proiectului este un concurs de dosare care se va desfăşura în 2 etape succesive: 

Etapa I – verificarea eligibilităţii 

Etapa II – evaluarea ştiinţifică 

Art. 18 (1) În etapa I a concursului sunt evaluate dosarele de concurs pe baza criteriului de 
eligibilitate ce constă în verificarea şi analiza îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate ale 
fiecărui candidat pe baza actelor din dosar.  
(2) Vor fi admişi în etapa a II-a doar candidaţii eligibili ale căror dosare de concurs sunt 
complete (conţin toate documentele enumerate mai sus).  
(3) În cazul constatării neîndeplinirii de către candidat a condiţiilor de participare sau 

dosarul de concurs este incomplet ori conţine date neconforme cu realitatea, candidatul va 

fi respins, fără a se mai proceda ulterior la evaluarea celorlalte criterii de selecţie. 

(4) Listele cu rezultatele selecţiei candidaţilor pe baza dosarelor de concurs, cu mențiunea 

„admis” sau „respins”, vor fi comunicate şi afişate pe pagina web a Universităţii din 

Petroşani www.upet.ro/proiecte/155605/ 

Art. 19 Fiecare propunere de proiect este evaluată din punct de vedere ştiinţific, în mod 

independent, de doi membri ai Comisiei de Evaluare şi Selecţie, care vor acorda un punctaj 

conform Criteriilor de evaluare (detaliate în anexa 5). În cazul unei diferenţe de punctaj 

de 10 puncte între cei doi evaluatori se organizează un panel pentru armonizarea notării şi 

stabilirea rezultatului final. 

Punctajul minim necesar admiterii este de 80 (optzeci) de puncte. Comisia de 

Evaluare şi Selecţie stabileşte ierarhia finală a candidaţilor conform punctajului 

obţinut astfel: candidaţii se listează în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, primii 

20 clasaţi fiind declaraţi admişi. În cazul în care există candidaţi care au obţinut acelaşi 

punctaj pe locul 20, departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut, în ordine 

descrescătoare, la criteriile menţionate la art. 13 (anexa 5). 

În conformitate cu prevederile contractului de finanţare POSDRU/187/1.5/S/155605, nu 

pot fi admişi mai mult de 20 de candidaţi.  

http://www.upet.ro/
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Art. 20 Managerul de proiect „Excelenţă ştiinţifică, cunoaştere şi inovare prin programe doctorale 

ȋn domenii prioritare” validează rezultatele concursului de selecţie. 

Art. 21 (1) Lista candidaţilor admişi se publică pe site-ul oficial al Proiectului şi pe site-ul oficial al 

Universităţii din Petroşani. 

(2) Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a notelor obţinute, în limita 

numărului de locuri prevăzut.  

(3) La cerere, candidaţii pot primi o copie a procesului verbal de evaluare. 

Art. 22 (1) Asupra evaluării ştiinţifice, candidaţii pot depune contestaţii, cu precizarea clară şi 

argumentarea motivelor contestaţiei. 

(2) Nedepunerea în termen şi/sau neprecizarea ori neargumentarea motivelor 

contestaţiei va conduce la anularea acesteia.  

(3) Contestaţiile vor fi analizate şi soluţionate de o comisie de contestaţii.  

(4) Rezultatul soluţionării contestaţiei va fi comunicat contestatarului pe adresa de e-mail. 

Art. 23 Listele cu rezultatele finale ale concursului pentru admiterea în grupul ţintă în cadrul 

proiectului vor fi afişate pe pagina web a Universităţii din Petroşani 

www.upet.ro/proiecte/155605/  

Art. 24 Concursul de selecţie a candidaţilor se organizează şi se desfăşoară la sediul Universităţii 

din Petroşani, str. Universităţii nr. 20, Petroşani, jud. Hunedoara. 

 

V. Dispoziţii finale 

Art. 25 Sprijinul financiar acordat în cadrul proiectului pentru grupul ţintă se va realiza pe baza 

unui contract încheiat între Universitatea din Petroşani şi doctoranzii admişi în cadrul 

proiectului în urma procesului de selecţie iar proiectul (planul) de cercetare propus va 

deveni anexă la contract. 

Art. 26 Doctoranzii admiși în grupul țintă al proiectului nu pot beneficia simultan de bursă 

acordată de la bugetul de stat și de bursă finanțată din bugetul proiectului POSDRU, pentru 

participarea în proiect fiind necesară sistarea acordării bursei din bugetul de stat. 

 

http://www.upet.ro/

