
 
Investeşte în  oameni! 

 

Fondul Social European 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL 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 INTERVENŢIE 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării” 
Titlul proiectului: „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din 

România și de promovare a rolului științei în societate” 

Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/133652 

Beneficiar: Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi 

 

 

REGULAMENT 
privind organizarea competiției pentru stagii de mobilitate – doctoranzi postdoctoranzi  
în cadrul proiectului  „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și 

postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate” cod  
POSDRU/159/1.5/S/133652 

 

 

Art.1. Regulamentul privind organizarea competiției pentru stagii de mobilitate - postdoctoranzi este 

elaborat în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare 2348/7.04.2014 și cu prevederile 

Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 159 „Sprijin pentru 

doctoranzi şi cercetători postdoctorat”. 

Art. 2. In cadrul acestei competiții se scot la concurs un număr de 8 burse pentru stagii de mobilitate 

transnatională pentru postdoctoranzi si 5 pentru doctoranzi pentru activități de cercetare şi documentare 

în străinătate – spaţiul UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană – cu durata totală de 1 luna. Sunt eligibile 

doar cheltuielile de transport şi cazare, cheltuielile de subzistenţă urmând a fi suportate din cuantumul 

bursei acordate care, pe perioada stagiului, se suplimentează cu 1100 lei pentru postdoctoranzi si 1400 

lei pentru doctoranzi. 

Art. 3. La concurs pot participa cercetătorii doctoranzi si postdoctoranzi înscriși în grupul ținta al 

proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România 

și de promovare a rolului științei în societate” cod  POSDRU/159/1.5/S/133652, la Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Art. 4. Documentele necesare pentru participarea la competiție sunt: un Formular expresie de intenție și 

un Proiect de mobilitate, in care sa fie prezentat planul de cercetare propus, metodologia cercetării, 

infrastructura necesară (raportarea la dotarea accesibilă în cadrul laboratorului din străinătate unde se 

va derula activitatea).  

Art. 5. Selecția va fi realizată de către o comisie de concurs numită prin decizie/dispoziție a conducerii 

Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare 

a punctajului obținut. 

 



 
 

Art. 6. Calendarul desfășurării competiției: 

 

Activitatea Perioada 

Depunerea dosarelor candidaţilor 30iulie-2 august  2015 

Evaluarea dosarelor  4 august 2015 

Anunţarea rezultatelor 5 august  2015 

Depunerea contestaţiilor 5 august  2015 

Rezolvarea contestațiilor 6 august 2015 

Afişarea rezultatelor finale 6 august 2015 

 

 

Important: 

În cazuri temeinic justificative, calendarul desfășurării competiției poate suferi modificări – în 

sensul prelungirii duratei activităților. Acestea vor fi comunicate celor interesați prin afișarea 

noilor informații pe site-ul proiectului (http://www.postdoc.commscie.uaic.ro/). 

 

Manager proiect, 
prof.univ.dr.  Dorin POPA 
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