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Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Program Operaţional Sectorial 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 post-doctorale în sprijinul cercetării; 
Titlul proiectului: „Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea stiinței. Construcție instituțională (scoală postodoctorală) si program de burse (CommScie)” 
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/89/1.5/S/63663 
Beneficiar: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 

 
 
EXTRAS DIN 

 
Procesul-verbal încheiat cu ocazia întrunirii comisiei de soluționare a contestațiilor depuse ca urmare a anunțării rezultatelor 

concursului  de selecție pentru atribuirea burselor de cercetare postdoctorală în cadrul proiectului CommScie – 
POSDRU/89/1.5/S/63663 

 
 

La încheierea termenului legal de depunere a contestațiilor (i.e. 26 mai 2011), s-a constatat că, pentru D3 - științe ale vieții și pământului, 4 candidați au 
formulat contestații și au solicitat: 

 Sergiu PLEȘCAN și Ionuț VASILINIUC - reevaluarea propriilor proiecte de cercetare; 

 Ionuț VASILINIUC – analiza validității datelor aferente activității științifice a candidaților; 

 Ionuț MINEA, Sergiu PLEȘCAN, Lucian SFÎCĂ și Ionuț VASILINIUC, într-o contestație comună, au solicitat clarificări privind punctajele 
acordate la evaluarea activității de cercetare științifică și au contestat eligibilitatea unuia dintre candidați, argumentând că acesta 
depășea vârsta maximă impusă de organizatorii competiției.  

 
Comisia de soluționare a contestațiilor, aprobată în Biroul Senat al Universitătii „Al.I.Cuza” din Iasi (C21/25.05.2011), și-a desfăsurat activitatea 

în intervalul 28 mai – 17 iunie 2011, în următoarea componență: 
 
Președinte comisie: prof.univ.dr. Gabriel Ovidiu IANCU; 
Membri: - prof.univ.dr. Gheorghe MUSTAȚĂ; 

      - prof.univ.dr. Viorel RUSU. 
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Analizând proiectele de cercetare ale celor doi candidați care au formulat contestații, comisia de evaluare a acordat următoarele punctaje: 
 

Nr Numele si prenumele  

Media punctajului pentru proiectul de cercetare 
- INIȚIAL - 

Media punctajului pentru proiectul de  
cercetare REEVALUAT 

1 Sergiu PLEȘCAN  37,6 38 

2 Ionuț VASILINIUC 36,6 39 

 
 
Re-evaluând dosarele candidaților - activitatea științifică, membrii comisiei au acordat următoarele punctaje:  

 

Nr. Numele si prenumele 

Punctaj total individ.  activitate 
stiintifică 
- inițial - 

Punctaj total individ.  activitate 
stiintifică 

- REEVALUAT - 

Punctaj NORMAL  activitate 
stiintifică 

- REEVALUAT - 

1 POPOVICI OVIDIU ALIN 5,08 12.83 5.08 

2 POPA LUIS OVIDIU 25 63.13 25 

3 MINEA IONUT 8,71 22.75 9.01 

4 IORGU IONUT STEFAN 6,71 15.98 6.32 

5 POPESCU IRINEL EUGEN 13,42 35.31 13.98 

6 ROSCA IRINA 1,80 5.15 2.03 

7 SFÎCA LUCIAN 7,96 15.188 6.01 

8 VASILINIUC IONUT 5,10 12.70 5.02 

9 NOVAC ALIONA 3,10 7.792 3.08 

10 PLESCAN SERGIU 2,34 6.18 2.44 

11 OLENIUC FLORENTINA CARMEN 1,62 4.46 1.76 
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12 AONCIOAIE CARMEN 2,47 5.899 2.33 

13 SPATARESCU IRINA 1,48 3.006 1.19 

14 SARARU casat. HOBAI ROXANA 2,10 6.00 2.37 

15 ERHAN MIHAI GEORGEL 2,62 5.6725 2.24 

 

 
Referitor la aspectul invocat în contestația comună cu privire la vârsta unuia dintre candidați, procedura de concurs, aprobată de Biroul Senat al Universității 
„Al.I.Cuza”, precizează, la pct. C – CRITERII GENERALE DE ELIGIBILITATE, următoarele: 
 '”vârsta: maximum 40 de ani la data derulării competiției”. 

 Or, competiția s-a desfășurat după următorul calendar:  
5 aprilie – 15 mai – depunerea dosarelor;  
15-17 mai - evaluarea dosarelor; 
17 mai – interviul. 

În aceste condiții, comisia de concurs a apreciat că este îndeplinită cerința legată de vârsta maximă a candidatului, întrucât la momentul depunerii dosarului de 
concurs și la data susținerii probelor candidatul nu depășea vârsta maximă impusă.  
Comisia de soluționare a contestațiilor menține aprecierile formulate de comisia de concurs. 
 
 
17 iunie 2011 
 
 
 


