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PREVEDERI GENERALE
Art.1 Academia Română, în calitate de beneficiar al contractului de finanţare nr.
POSDRU/159/1.5/S/137926 implementează proiectul ,,Rute de excelență academică în
cercetarea doctorală și post-doctorală – READ”, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 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”.
Art.2 Regulamentul privind selecţia candidaţilor pentru bursele de studii doctorale şi
postdoctorale, denumit în continuare Regulament, reglementează procedura de organizare şi
desfăşurare a selecţiei candidaţilor din grupurile ţintă vizate.

Art.3

Prezentul Regulament a fost elaborat 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 ,,Rute de excelență academică în cercetarea doctorală și post-doctorală –
READ”1.
Art.4 Acordarea burselor doctorale şi postdoctorale vine în sprijinul parcurgerii de către
doctoranzi şi cercetători postdoctorat a unor rute de excelenţă prin desfăşurarea de stagii de
cercetare doctorală şi postdoctorală cu scopul susţinerii nevoilor în cercetarea ştiinţifică
românească, a creşterii şi valorificării potenţialului real de cercetare fundamentală.
Art.5 Procesul de selecție a candidaţilor doctoranzi și cercetători postdoctorat care vor beneficia
de sprijin științific și financiar în cadrul proiectului ,,Rute de excelență academică în cercetarea

1

Regulamentul a fost elaborat în cadrul activităţii A.3.1 – Proiectarea criteriilor de selectare a candidaţilor pentru bursele de stagiu doctoral
academic, respectiv pentru stagiul de cercetare postdoctorală.
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doctorală și post-doctorală – READ” se realizează prin concurs cu respectarea prevederilor
prezentului Regulament.
Art.6 Procedura de organizare a concursului are ca scop selectarea candidaţilor din grupul ţintă
pe baza unor criterii obiective de selecţie şi asigurării principiului egalităţii de şanse.

PREVEDERI SPECIFICE
Art.7 Perioada de implementare a proiectului ,,Rute de excelență academică în cercetarea
doctorală și post-doctorală – READ” este 18 luni, respectiv 8 aprilie 2014 – 7 octombrie 2015.
Art.8 Grupurile ţintă din cadrul proiectului:
a. 100 doctoranzi în domeniul cercetării socio-economice și umaniste.
Domeniile eligibile în cadrul proiectului pentru candidaţii doctoranzi:
Sociologie
Ştiinte administrative (Administrarea afacerilor)
Ştiinte juridice
Ştiinte ale comunicării
Cibernetică și statistică economică
Informatică economică
Economie
Finanțe
Marketing şi Management
Relații internaționale și studii europene
Filosofie
Istorie
Studii culturale
b. 40 cercetători postdoctorat în domeniul economic.
Domeniile eligibile în cadrul proiectului pentru candidaţii cercetători postdoctorat:
Economie
Finanţe
Contabilitate
Cibernetică și Informatică economică
Marketing şi Management
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Administrarea afacerilor
Relații economice internaționale.
Art.9 Stagiul de cercetare ştiinţifică prevăzut în cadrul proiectului pentru grupurile ţintă este de:
a. 12 luni de stagiu pentru doctoranzi;
b. 14 luni de stagiu pentru cercetătorii postdoctorat.
Art.10 Sprijinul financiar pentru efectuarea stagiilor de cercetare doctorală şi respectiv
postdoctorală, se acordă după cum urmează:

a. Burse pentru doctoranzi:
Bursă în cuantum de 1.800 lei/lună – pe o perioadă de 10 luni pentru stagiul de
cercetare efectuat în țară și
Bursă în cuantum de 4.200 lei/lună – pe o perioadă de 2 luni pentru stagiul de
cercetare efectuat în statele membre UE.
b. Burse pentru cercetătorii postdoctorat:
Bursă în cuantum de 3.700 lei/lună – pe o perioadă de 12 luni pentru stagiul de
cercetare efectuat în țară și
Bursă în cuantum de 4.200 lei/lună – pe o perioadă de 2 luni pentru stagiul de
cercetare efectuat în statele membre UE.
c. Decontarea cheltuielilor de cazare şi transport pentru stagiile de cercetare doctorală
şi postdoctorală efectuate în ţară (doar pentru cei ce efectuează stagiul de cercetare la
altă instituţie decât la cea la care este înmatriculat/angajat) şi pentru stagiile de cercetare
doctorală şi postdoctorală efectuate în statele membre UE, conform reglementărilor
legale aplicabile şi în limitele prevăzute în bugetul proiectului.
d. Decontarea cheltuielilor de cazare şi transport pentru participarea la evenimentele
ştiinţifice organizate în cadrul proiectului (2 conferinţe naţionale şi Şcoala de vară),
conform reglementărilor legale aplicabile şi în limitele prevăzute în bugetul proiectului.
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Art.11 Indicatori şi rezultate minime pentru fiecare doctorand:
a. 2 lucrări științifice prezentate la conferințe naționale în domeniul de studiu;
b. 1 lucrare științifică publicată în reviste de specialitate, din țară sau străinătate, indexate
în baze de date internaționale;
c. Raport final de cercetare științifică;
d. Teza de doctorat, prezentată şi susţinută până la finalizarea proiectului, obligatorie
pentru doctoranzii înmatriculaţi la doctorat în anul I de studii universitare de doctorat în
anul universitar 2011-2012.
e. Rapoarte lunare de activitate ştiinţifică.
Art.12 Indicatori şi rezultate minime pentru fiecare cercetător postdoctorat:
a. 2 lucrări științifice prezentate la conferințe naționale în domeniul de interes științific;
b. 2 lucrări științifice publicate în reviste de specialitate, din țară sau străinătate, indexate
în baze de date internaționale;
c. Raport final de cercetare științifică;
d. Disertație de cercetare științifică postdoctorală, susținută public;
e. Rapoarte lunare de activitate ştiinţifică.
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DESFĂŞURAREA CONCURSULUI PENTRU ACORDAREA
BURSELOR DOCTORALE

Condiţii de înscriere la concurs
Art.13 Pentru a fi admişi în procesul de selecţie, candidaţii pentru bursele doctorale trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate (eliminatorii):
a. Să fie la începutul stagiului doctoral cu frecvență sau pe parcursul acestui stagiu,
inmatriculați la doctorat în anul I de studii în perioada 2011-2012, 2012-2013, 20132014 în domeniul cercetării socio-economice si umaniste (sociologie, știinte
administrative, știinte juridice, știinte ale comunicării, administrarea afacerilor, cibernetică
și

statistică

economică,

informatică

economică,

economie,

finanțe,

marketing,

management, relații internaționale și studii europene, filosofie, istorie, studii culturale).
b. Să nu fi beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse doctorale finanțate în
cadrul POSDRU, DMI 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.
c. Să fie cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene cu domiciliul sau reşedinţa legală
în România.

Dosarul de concurs
Art.14 Pentru înscrierea la concursul pentru acordarea burselor doctorale fiecare candidat va
depune/transmite dosarul de concurs, care trebuie să conţină următoarele documente:
1. Cerere de înscriere la concursul de selecţie, care va cuprinde printre alte informații și o
declaraţie pe propria răspundere că nu a beneficiat anterior de sprijin financiar prin
proiecte de burse doctorale finanțate în cadrul POSDRU, DMI 1.5. „Programe doctorale şi
post-doctorale în sprijinul cercetării”, conform modelului din Anexa 1.
2. Copie de pe cartea de identitate/ buletinul de identitate.
3. Copie de pe certificatul de căsătorie în cazul în care a intervenit schimbarea numelui.
4. Curriculum vitae, redactat în limba română, în format Europass, semnat și datat pe
fiecare pagină.
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5. Lista de lucrări ştiinţifice publicate şi/sau prezentate la evenimente ştiinţifice, semnată și
datată pe fiecare pagină.
6. Adeverinţă (document justificativ) care să ateste înmatricularea la studii universitare
de doctorat în unul din anii 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 pentru unul din
domeniile precizate la art.8 lit.a din Regulament.
7. Două recomandări, dintre care una semnată de conducătorul de doctorat şi una semnată
de şeful de departament/decan/rector/profesor sau cercetător în domeniu, după caz.
8. Scrisoare de intenţie care să conţină motivaţia alegerii temei de cercetare şi de
participare în proiect.
9. Proiectul (planul) de cercetare ştiinţifică doctorală pentru tema de doctorat.
10. Copie de pe diploma de licenţă şi/sau de master (după caz).
11. Copii de pe orice alte acte relevante în dovedirea competenţei ştiinţifice şi profesionale
(participări la conferinţe, seminarii, congrese etc.).

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI PENTRU ACORDAREA
BURSELOR POSTDOCTORALE

Condiţii de înscriere la concurs
Art.15 Pentru a fi admişi în procesul de selecţie, candidaţii pentru bursele postdoctorale trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate (eliminatorii):
a. Să deţină titlul ştiinţific de doctor obţinut în România sau în străinătate, cu cel mult
5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral în domeniul economic (titlul de
doctor să fi fost obținut începând cu luna mai 2009).
b. La data selecţiei în grupul ţintă, cercetătorii care au obţinut titlul ştiinţific de doctor în
străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislaţiei
naţionale în vigoare.
c. Să nu fi beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse postdoctorale
finanțate în cadrul POSDRU, DMI 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul
cercetării”.
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d. Să fie cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene cu domiciliul sau reşedinţa legală
în România.

Dosarul de concurs
Art.16 În vederea înscrierii la concursul pentru acordarea burselor postdoctorale fiecare candidat
va depune/transmite dosarul de concurs, care trebuie să conţină următoarele documente:
1. Cerere de înscriere la concursul de selecţie care va cuprinde printre alte informații și o
declaraţie pe propria răspundere că nu a beneficiat anterior de sprijin financiar prin
proiecte de burse postdoctorale finanțate în cadrul POSDRU, DMI 1.5. „Programe
doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”, conform modelului din Anexa 2.
2. Copie de pe cartea de identitate/ buletinul de identitate.
3. Copie de pe certificatul de căsătorie în cazul în care a intervenit schimbarea numelui.
4. Curriculum vitae, redactat în limba română, în format Europass, semnat și datat pe
fiecare pagină.
5. Lista de lucrări ştiinţifice publicate şi/sau prezentate la evenimente ştiinţifice, semnată
și datată pe fiecare pagină.
6. Copie de pe diploma de doctor şi/sau ordinul ministrului care să ateste obţinerea
acestui titlu în România sau, după caz, copie de pe atestatul de echivalare a titlului
ştiinţific de doctor obţinut în străinătate, cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în
programul postdoctoral pentru unul dintre domeniile precizate la art.8 lit.b din prezentul
Regulament.
7. Două recomandări, dintre care una semnată de conducătorul de doctorat sau, dacă nu
este posibil, de un profesor sau cercetător gr. I şi una semnată de şeful de
departament/decan/rector/alt profesor sau cercetător în domeniu, după caz.
8. Scrisoare de intenţie care să conţină motivaţia alegerii temei de cercetare şi de
participare în proiect.
9. Proiectul (planul) de cercetare ştiinţifică postdoctorală pentru tema aleasă.
10. Copie de pe diploma de licenţă şi/sau de master (după caz).
11. Copii de pe orice alte acte relevante în dovedirea competenţei ştiinţifice şi profesionale
(participări la conferinţe, seminarii, congrese etc.).
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PROCESUL DE EVALUARE ŞI SELECŢIE A CANDIDAŢILOR DIN GRUPUL ŢINTĂ
Art.17 Procesul de evaluare şi selecţie a candidaţilor înscrişi pentru admiterea în grupul ţintă al
proiectului – doctoranzi şi cercetători postdoctorat, va fi realizat de către comisii de evaluare
constituite din experţi din cadrul proiectului și din alte personalități academice invitate, numite
prin decizia managerului proiectului.
Art.18 Evaluarea şi selecţia candidaţilor se vor realiza după următoarele criterii:
a. Eligibilitatea candidatului (verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere, a actelor din
dosarul de concurs).
b. Oportunitatea dezvoltării temei (proiectului) de cercetare propusă.
c. Importanţa şi relevanţa ştiinţifică a temei de cercetare propusă.
d. Fundamentarea teoretică a proiectului de cercetare propus.
e. Gradul de noutate şi originalitate al proiectului de cercetare propus.
f. Relevanţa activităţii/experienţei ştiinţifice şi publicistice în domeniul de cercetare
ales.
Art.19 Concursul pentru admiterea doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat în grupul ţintă al
proiectului este un concurs de dosare, urmat de un interviu care se va desfăşura în 2 etape
succesive:
-

Etapa I – evaluarea dosarelor de concurs şi selectarea candidaţilor eligibili;

-

Etapa II - interviu cu candidaţii selectaţi.

Art.20 (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.
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(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 Academiei Române
www.acad.ro şi pe pagina de web a proiectului (momentan în construcţie).
Art.21 Candidaţii admişi în etapa a II-a vor prezenta în ziua interviului, în original, toate
documentele cuprinse în dosarul de înscriere la concurs.
Art.22 Candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi descalificaţi dacă nu se prezintă în ziua stabilită
pentru susţinerea interviului sau dacă nu prezintă în original documentele din dosarul de
concurs.
Art.23 (1) Etapa a II-a a concursului constă în interviul cu candidaţii selectaţi în prima etapă
în care se vor susţine tema şi proiectul de cercetare, activitatea/experienţa ştiinţifică relevantă în
domeniul de interes şi motivaţia candidaţilor.
(2) Evaluarea temei şi proiectului de cercetare se face pe baza criteriilor enumerate la art.16 lit.
b-f. de către membrii comisiei prin notarea, în fişa individuală a candidatului, a fiecărui criteriu pe
o scală de la 1 la 10.
(3) Nota finală va fi stabilită prin calcularea mediei aritmetice a notelor acordate de fiecare
membru al comisiei.
(4) Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a notelor obţinute, în limita
numărului de locuri prevăzut pentru fiecare categorie din grupul ţintă.
Art.24 (1) Eventualele contestaţii privitoare la rezultatul concursului se pot depune, direct la
sediul Academiei Române în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor după fiecare
etapă, în scris, 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 în termen de cel mult 48
de ore de la încheierea termenului limită de depunere a contestaţiilor.
(4) Rezultatul soluţionării contestaţiei va fi comunicat contestatarului pe adresa de e-mail.
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Art.25 Listele cu rezultatele finale ale concursului pentru admiterea în grupul ţintă în cadrul
proiectului vor fi afişate pe pagina web a Academiei Române www.acad.ro şi pe pagina de web a
proiectului (momentan în construcţie).
Art.26 Concursul de selecţie a candidaţilor se organizează şi se desfăşoară la sediul Academiei
Române din Bucureşti, Calea Victoriei nr.125, sector 1.

Art.27 Înscrierea la concurs se face prin:
-

depunerea dosarului de concurs la sediul Academiei Române din Bucureşti, Calea
Victoriei nr.125, sector 1, biroul nr. 35, parter, între orele 09.00 – 16.00, sau

-

on-line, prin transmiterea dosarului de concurs, în format PDF, la adresa de e-mail
precizată în anunţul privind înscrierea la concurs.

-

fiecare candidat are dreptul de a se înscrie cu un singur proiect (plan) de cercetare.
DISPOZIŢII FINALE

Art.28 Sprijinul financiar acordat în cadrul proiectului pentru grupul ţintă se va realiza pe baza
unui contract încheiat între Academia Română şi doctoranzii/cercetătorii postdoctorat admişi în
cadrul proiectului în urma procesului de selecţie iar proiectul (planul) de cercetare propus va
deveni anexă la contract.
Art.29 Pe perioada desfăşurării stagiului de cercetare ştiinţifică doctoranzii şi cercetătorii
postdoctorat vor participa la o serie de conferinţe, la o şcoală de vară, vor fi îndrumaţi de tutorii
din cadrul proiectului pentru realizarea la cel mai înalt nivel a obligaţiilor asumate.
Art.30 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.
Art.31 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.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

ACADEMIA
ROMÂNĂ

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr.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: ,,Rute de excelenţă academică în cercetarea doctorală şi post-doctorală – READ”
Beneficiar: ACADEMIA ROMÂNĂ
Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/137926

ANEXA 1

CERERE DE ÎNSCRIERE
la concursul pentru acordarea burselor de studii doctorale

1.

Nume și prenume

2.

Cod numeric personal

3.

C.I. – seria, nr.

4.

Nr. Telefon

5.

E-mail

6.

Statutul actual pe piața muncii

7.

Data înscrierii la doctorat

8.

Instituția unde sunteți înmatriculat ca doctorand

9.

Numele și prenumele Conducătorului știintific de doctorat

10.

Domeniul lucrării de doctorat

11.

Tema lucrării de doctorat

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere că nu am mai beneficiat anterior de sprijin financiar pentru burse doctorale prin
proiecte, finanţate în cadrul POSDRU, DMI 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul
cercetării”.
Data ………….......

Doctorand,
.......................................
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Axa prioritară nr.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: ,,Rute de excelenţă academică în cercetarea doctorală şi post-doctorală – READ”
Beneficiar: ACADEMIA ROMÂNĂ
Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/137926

ANEXA 2

CERERE DE ÎNSCRIERE
la concursul pentru acordarea burselor de studii post-doctorale

1.

Nume şi prenume

2.

Cod numeric personal

3.

C.I. - seria, nr.

4.

Nr. telefon

5.

E-mail

6.

Statutul actual pe piaȚa muncii

7.

Data obținerii titlul știintific de „doctor în domeniul economic”

8.

Instituția unde ați obținut titlul științific de „doctor în domeniul
economic”

9.

Numele și prenumele Conducătorului științific de doctorat

10.

Tema lucrării de doctorat

11.
12.

Domeniul specific pentru cercetarea post-doctorală
Tema de cercetare post-doctorală propusă

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere că nu am mai beneficiat anterior de sprijin financiar pentru burse postdoctorale prin
proiecte, finanţate în cadrul POSDRU, DMI 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul
cercetării”.
Data ………….......

Cercetator postdoctorat,
..........................................
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