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Investe şte 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 
 

SE APROBĂ, 
                                                                                           Biroul Executiv al Consiliului de Administraţie 

 In ședința din ………..……. 2014 
 

 

REGULAMENT 
privind organizarea și desfășurarea studiilor doctorale si postdoctorale  
la nivelul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și al partenerilor  

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 
finanțat în cadrul POSDRU 2007-2013, Axa 1, DMI 1.5,  

cererea de propuneri de proiecte nr. 159 
„Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat” 

 
 
     
Art.1. (1) Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor doctorale si postdoctorale (în 
continuare – Regulament) stabileşte caracterul unitar al procesului de pregătire a cadrelor ştiinţifice de 
înaltă calificare şi este elaborat în conformitate cu prevederile HG 681/2011 privind aprobarea Codului 
studiilor universitare de doctorat, Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 3861 din 13 aprilie 2005 
privind înființarea programelor de cercetare postdoctorală, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011 şi cu 
celelalte reglementări în vigoare, precum și cu prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice pentru 
cererea de propuneri de proiecte nr. 159 „Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat”, cu 
regulamentele aplicabile ale universităţilor implicate în proiect şi cu respectarea uzanţelor europene în 
domeniu.  

(2) Scopul studiilor doctorale si postdoctorale finanțate în cadrul proiectului 
POSDRU/159/1.5/S/133652 îl reprezintă creșterea calității programelor de cercetare doctorală și 
postdoctorală din România, printr-o abordare integrată și inovativă (care include sprijin financiar sub forme 
de burse, pachete de finanțare pentru participarea la conferințe internaționale, subvenții pentru derularea 
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de mobilități transnaționale, furnizarea de workshop-uri, conferințe și module de formare care să dezvolte 
competențe de cercetare și diseminare compatibile cu un mediu academic european și internațional tot mai 
competitiv și mai concentrat pe transferul de cunoștințe în economie). Ca obiectiv strategic, proiectul își 
propune să contribuie la creșterea atractivității şi motivaţiei pentru activitatea de cercetare și eliminarea 
fenomenului de brain-drain (în conformitate cu Strategia Lisabona, Carta Europeană a Cercetătorilor si 
SNCDI 2007-2013).  

(3) Obiectivele operaționale derivate din obiectivul general: 
 
• Creșterea atractivității şi îmbunătățirea participării la ciclul de studii universitare de doctorat in 

condiții de susținere financiară adecvată a 102 doctoranzi cu frecvență, înmatriculați la 
doctorat în anul I de studii în anii 2011/2012,  2012/2013 și 2013/2014, în programe cu durata 
de 3 ani, cu proiecte de cercetare care se încadrează în domeniile prioritare ale Strategiei 
Naționale pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2007-2013, id est: tehnologiile societăţii 
informaţionale, energie, mediu, sănătate, agricultură, securitatea şi siguranţa alimentelor, bio-
tehnologii, materiale, produse şi procese inovative, spaţiu şi securitate şi cercetări socio-
economice şi umaniste.  

• Sporirea atractivității si a componentei motivaționale pentru îmbrățișarea unei cariere în 
cercetare prin acordarea de sprijin financiar, logistic si științific unui număr de 48 de cercetători 
care dețin titlul științific de doctor (obținut cu cel mult 5 ani înainte de data admiterii în 
programul postdoctoral). 

• Sporirea gradului de mobilitate interregională/internațională, în vederea creșterii calitative a 
pregătirii cercetătorilor, dar și inițierii de contacte esențiale in evoluția profesională viitoare. Se 
vor finanța, pe bază de competiție internă organizată la nivelul parteneriatului, stagii de 
mobilitate transnațională cu durata de 1 lună pentru un număr de 33 de participanți.  

• Creșterea vizibilității mediului academic românesc prin sprijinirea participării cercetătorilor din 
grupul-țintă la manifestări științifice de prestigiu şi publicarea de articole în jurnale de 
specialitate cotate la nivel internațional. 

 
 
Art.2. (1) La studiile doctorale derulate în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/133652 vor fi admiși  
cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene înmatriculaţi la doctorat în anul I de studii universitare de 
doctorat pentru anii 2011/2012, 2012/2013 si 2013/2014, în domenii de doctorat existente în cadrul Școlilor 
Doctorale ale Coordonatorului si ale Partenerilor și care nu au mai beneficiat anterior de sprijin financiar 
prin proiecte de burse doctorale finanțate în cadrul POSDRU, DMI 1.5. 
           (2) La studiile postdoctorale derulate în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/133652 vor fi admiși 
cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene cu gradul ştiinţific de doctor, care au obţinut titlul de 
doctor, în țară sau în străinătate, cu maximum 5 ani înainte de înscrierea în competiţie și care au lucrări 
ştiinţifice/brevete ce conţin rezultate de pionierat pentru ştiinţă şi practică, implementări de valoare realizate 
după susţinerea tezei de doctorat (deosebite şi net superioare acesteia). Cercetătorii admiși nu trebuie să fi 
beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse postdoctorale finanțate în cadrul POSDRU, 
DMI 1.5. 
 
Art.3. (1) Organizarea şi desfășurarea sesiunilor de concurs pentru acordarea burselor doctorale si 
postdoctorale finanțate din Fondul Social European (FSE), precum şi organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor de cercetare ale bursierilor au la bază prevederile cuprinse în HG 475/2007 pentru aprobarea 
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Planului Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare II pentru perioada 2007-2013, Statutul personalului de 
cercetare aprobat prin Legea 319 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, eventualele 
hotărâri ale Birourilor Senatelor universităţilor partenere  pentru cercetătorii postdoctorat proprii, precum şi 
condiţiile şi criteriile specifice stabilite la nivelul parteneriatului din cadrul proiectului „Sistem integrat de 
îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului 
științei în societate”. 
 (2) Fiecare dintre partenerii proiectului POSDRU/159/1.5/S/133652 organizează concursuri pentru 
acordarea burselor postdoctorale pentru domeniile:  

D 1 – științe exacte; 
D 2 – științe sociale, umaniste și economice. 

Alocarea burselor postdoctorale se face pe bază de concurs de admitere, iar grupul-țintă astfel constituit se 
aprobă de către conducerea universității coordonatoare.  
 (3)  Fiecare dintre partenerii proiectului POSDRU/159/1.5/S/133652 organizează concursuri pentru 
acordarea burselor doctorale pentru 26 de domenii de doctorat existente în cadrul a 11 Școli Doctorale ale 
Solicitantului (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași), a celor 22 de domenii de doctorat existente în 
cadrul celor 21 de Școli Doctorale ale Partenerului 1 (Universitatea București) și a școlii doctorale a 
Partenerului 3 (Universitatea Petru Maior, Tg. Mureș). Alocarea burselor doctorale se face pe bază de 
concurs de admitere, iar grupul-țintă astfel constituit se aprobă de către conducerea universității 
coordonatoare.  
 (4) Comisiile de admitere se numesc la nivel intern de către conducerile fiecărui partener, cu 
respectarea prevederilor procedurii de concurs comune. 
 (5) În cadrul proiectului cu numărul de identificare POSDRU/159/1.5/S/133652 se vor acorda 1530 
de luni de burse acordate unui număr de 102 doctoranzi cu frecvență (înmatriculați în anul I de studii în 
sesiunile 2011/2012, 2012/2013 si 2013/2014, în domenii de studii universitare de doctorat cf. SNCDI 
2007- 2013, cu durata de 3 ani) si 720 de luni de burse de cercetare postdoctorală unui număr de 48 de 
cercetători, fiecare bursă având durata de 15 luni. 

 (6) Distribuția burselor se va face conform prevederilor Acordului de Parteneriat. În cazul în care 
unul din parteneri nu îşi utilizează toate lunile de bursă disponibile, sumele rămase necheltuite și lunile de 
burse se redistribuie celorlalți parteneri.  
 

Art. 4 (1) Sprijinul financiar se acordă, sub formă de bursă doctorală sau postdoctorală, cercetătorilor 
eligibili înregistraţi în grupul ţintă al proiectului.  

(2) Înregistrarea în grupul ţintă al proiectului se va face în urma derulării sesiunii de admitere 
organizate în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/133652.  

(3) Competiţiile se organizează conform metodologiei şi procedurilor elaborate în cadrul activităților 
proiectului. Metodologia şi procedurile elaborate vor fi în conformitate cu legislaţia în vigoare cu privire la 
organizarea programelor doctorale si postdoctorale, cu prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii 
specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 159 „Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători 
postdoctorat”, cu regulamentele aplicabile ale Universităţii şi cu respectarea uzanţelor europene în 
domeniu.  

(4) La competiţii pot participa numai cercetătorii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate pentru 
grupul ţintă stipulate în „Ghidul solicitantului” - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 
159, „Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat”Instrucţiunile AMPOSDRU aplicabile şi cele 
stabilite în Regulamentul de organizare a competiţiei.  
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(5) Competiţia pentru selecţia grupului ţintă al proiectului se organizează într-o singură etapă, in 
anul 2014.  Competiţia pentru selectarea bursierilor doctorali si postdoctorali se va desfăşura în primele 3 
luni ale anului I de implementare. Selecţia se organizează conform procedurilor de organizare a competiției 
și criteriilor de concurs publicate odată cu lansarea acesteia.  

(6) În situația excepțională în care unul dintre parteneri nu își ocupă în cadrul selecției unice 
locurile alocate, acesta poate organiza o nouă sesiune extraordinară. 

(7) Dacă nici cu ocazia noii sesiuni locurile nu se ocupă, acestea vor fi redistribuite partenerilor 
care vor organiza o nouă sesiune extraordinară de selecție. 

.  
Art. 5. (1) Sprijinul financiar: 

a) se acordă cercetătorilor selectaţi în baza rezultatelor competiţiei şi în conformitate cu 
„Procedura de acordare a burselor doctorale” si „Procedura de acordare a burselor 
postdoctorale” 

b) se acordă pe durată determinată (9/15 luni), în baza unui contract de cercetare doctorală 
sau postdoctorală, semnat între Universitatea coordonatoare, universitățile partenere şi 
beneficiarul bursei.  

c) criteriile de performanță pe care trebuie să le îndeplinească cercetătorii selectați vor fi 
anunțate la momentul lansării competiției prin „Procedura de acordare a burselor 
doctorale” și „Procedura de acordare a burselor postdoctorale” si vor fi menționate în 
contractul de cercetare doctorala sau postdoctorală încheiat de către beneficiari cu 
instituțiile la care vor fi înmatriculați; 

(2) Sprijinul financiar pentru cercetătorii doctoranzi constă în următoarele:  
a) o bursă lunară de 1600 lei timp de 15 luni pentru doctoranzii înmatriculați in anii 

2012/2013, 2013/2014 sau 9 luni pentru doctoranzii înmatriculați in 2011/2012; 
b) posibilitatea de a obţine, prin competiţie internă in grupul țintă, a sprijinului financiar 

necesar pentru efectuarea unui stagiu de mobilitate transnatională, pentru activități de 
cercetare şi documentare în străinătate – spaţiul UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană – cu 
durata totală de 1 lună. 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 1400 lei; 

c) sprijin financiar pentru participarea la conferințe naționale și internaționale, fiind eligibile 
doar cheltuielile de transport și cazare, nu și cele aferente taxelor de participare, diurnei 
etc.; sumele anuale pentru aceste activități, precum și condițiile specifice se vor elabora 
ulterior. 

(3) Sprijinul financiar pentru cercetătorii postdoctoranzi constă în următoarele:  
a) o bursă lunară de 2600 lei timp de 15 luni; 
b) posibilitatea de a obţine, prin competiţie internă in grupul țintă, a sprijinului financiar 

necesar pentru efectuarea unui stagiu de mobilitate transnatională, pentru activități de 
cercetare şi documentare în străinătate – spaţiul UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană – cu 
durata totală de 1 lună. 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 1400 lei; 

c) sprijin financiar pentru participarea la conferințe naționale și internaționale, fiind eligibile 
doar cheltuielile de transport și cazare, nu și cele aferente taxelor de participare, diurnei 
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etc.; sumele anuale pentru aceste activități, precum și condițiile specific se vor elabora 
ulterior; 

 
(3) Sprijinul financiar va fi acordat cu respectarea prevederilor legale în vigoare, universitățile 

partenere rezervându-şi dreptul de a modifica unilateral, prin Act adiţional, clauzele contractuale în vederea 
alinierii la eventuale modificări legislative survenite ulterior semnării contractului de cercetare doctorala sau 
postdoctorală.  
 

Art.6. Bursa cercetătorului inclus în grupul țintă al proiectului se achită de către instituţia care l-a 
înmatriculat din fondurile obţinute prin proiectul POSDRU/159/1.5/S/133652, în funcție de soldurile 
disponibile. 
 
Art.7. (1) Cercetătorul doctoral inclus în grupul țintă va rămâne sub îndrumarea conducătorului de doctorat 
si va propune pentru concurs un proiect de cercetare având ca subiect teza sa de doctorat, doar daca 
acesta nu a mai fost finanțat din alte surse. 
          (2) Daca subiectul tezei de doctorat al cercetătorului participant la competiție a mai beneficiat de 
finanțare națională sau internațională, acesta va propune un proiect nou, din același domeniu in care își 
desfășoară studiile doctorale. 
 
Art.8. (1) Cercetătorul postdoctoral inclus în grupul țintă va beneficia de sprijinul unor experţi (profesori 
universitari doctori, conferenţiari universitari doctori, membri ai consiliilor şcolilor doctorale, directori de 
proiecte de cercetare şi autori de volume şi articole de specialitate) cu rol în coordonarea activităţii de 
cercetare, denumiți, generic, tutori. În cazul în care cercetătorul realizează cercetări interdisciplinare, el 
poate beneficia de doi sau mai mulți astfel de tutori din specialităţi ştiinţifice diferite. 
  
Art. 8. (1) Cercetătorii incluși în grupul țintă al proiectului POSDRU/89/1.5/S/133652 au obligația de a 
participa la toate workshopurile, conferințele, sesiunile și modulele organizate în cadrul școlilor doctorale și 
în cadrul Școlii Postdoctorale CommScie și de a acumula, acolo unde este cazul, numărul minim de credite 
prevăzut pentru fiecare modul de formare.  
  
Art. 9. Dispoziții finale: 

(1) Sprijinul financiar se acordă cercetătorilor selectaţi sub formă de bursă în baza contractului de 
cercetare doctorală sau postdoctorală semnat. Cercetătorii selectaţi vor fi înregistraţi în grupul ţintă al 
proiectului validat de către universitatea coordonatoare, iar lista nominală a cercetătorilor selectați se 
comunică OIPOSDRU MECTS.  

(2) Competiţia pentru selecţia cercetătorilor doctorali si postdoctorali se finalizează în urma 
aprobării listei nominale a bursierilor, transmiterea acesteia către OIPOSDRU MECTS. 

(3) Înregistrarea cercetătorilor doctorali si postdoctorali bursieri în proiect se consideră finalizată 
odată cu semnarea contractelor de cercetare, completarea fişelor de înregistrare a grupului ţintă și a 
declaraţiilor de consimţământ. 

(4) Metodologiile/procedurile de selecție și criteriile aferente, precum și indicatorii de performanță 
impuși se publică pe site-urilor tuturor universităților implicate în proiect înainte de lansarea competițiilor, 
astfel încât să fie disponibile tuturor celor interesați.  

(5) Universitatea coordonatoare, prin managerul de proiect, precum și partenerii, prin asistent 
managerii responsabili și prin ceilalți membri ai echipei de management a proiectului 
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POSDRU/159/1.5/S/133652 cu titlul „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 îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament în vederea îmbunătăţirii 
lui şi integrării unor modificări legislative survenite ulterior datei intrării sale în vigoare.  

(6) Prevederile prezentului Regulament se completează cu norme legale şi regulamente interne 
aplicabile.  

(7) Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării sale de către conducerea liderului de 
proiect (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)  şi este aplicabil exclusiv contractului încheiat de 
către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași cu Autoritatea de Management pentru Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane pentru proiectul cu titlul “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, depus în cadrul cererii de propuneri de 
proiecte nr. 159, „Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat”. 

 
 

Manager de proiect, 

conf.univ.dr. Dorin POPA 

  


