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 ÎN DATA DE 03.06.2011
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
Domeniul 1 – Matematică, fizică, chimie și
Domeniul 2 - Științe ale informației și inginerie
La încheierea termenului legal de depunere a contestațiilor (i.e. 26 mai 2011), s-a constatat că,
pentru D1, D2 – Matematică, fizică, chimie și Științe ale informației și inginerie, 4 candidați

(LUCHIAN Camelia Elena, COPCIA Violeta Elena, GAROI (Prepeliță) Petronela, BRUJBU Isabella
Cristina) au formulat contestații și au solicitat reevaluarea dosarelor.

Comisia de soluționare a contestațiilor, aprobată în Biroul Senat al Universității „Al.I.Cuza” din Iași
(C21/25.05.2011), și-a desfășurat activitatea în intervalul 27 mai – 2 iunie 2011, în următoarea
componență:
Presedinte comisie: prof.univ.dr. Mihai TOMA;
Membri: - prof.univ.dr. Gheorghe GRIGORAȘ;
- conf.univ.dr. Dumitru ALEXANDROAEI.
Analizând dosarele candidaților (activitatea științifică și proiectele de cercetare), membrii
comisiei au constatat următoarele:
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Cu privire la celelate aspecte invocate în contestații, Președintele și membrii comisiei au formulat
următoarele răspunsuri:
1. Pentru doamna Brujbu Isabella Cristina: Comisia de soluţionare a contestaţiilor consideră că
hotărarea Comisie de selecţie este corectă. Pentru toţi candidaţii s-a luat în considerare evaluarea lucrărilor
ISI începând cu anul primului număr indexat al revistei.
2. Conform articolului F3 din “Procedura de concurs” “interviurile se vor desfăşura la sediul
Universităţii gazdă sau online, dacă cercetătorul se afla în străinatate la momentul stabilit pentru această
activitate şi a solicitat în mod explicit acest lucru la momentul depunerii dosarului de concurs”.
Candidatul Brigand Robin a solicitat să susţină interviul online şi a primit aprobare pentru susţinere.
3. Candidaţii care în momentul desfăşurării concursului au susţinut teza de doctorat şi nu au
confirmarea pentru teza susţinuta, dacă în momentul încheierii contractului nu vor aduce acestă
confirmare, vor fi scoşi de pe listă, locul lor fiind luat de următorii condidaţi, în ordinea mediilor.

Echipa de managent mulțumește tuturor candidaților și profesorilor coordonatori și evaluatori pentru
interesul arătat acestui proiect.
.
Manager proiect,
conf.univ.dr. Dorin POPA
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