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Beneficiar: Academia Română
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/89/1.5/S/59758

REGULAMENT*
privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor postdoctorale şi a
activităţii de cercetare a bursierilor, în sesiunea 2011, în cadrul proiectului „Valorificarea
identităţilor culturale în procesele globale”, ID 59758/2010, finanţat din Fondul Social
European (FSE), prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS
DRU)
I. Consideraţii generale
Art. 1 Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor postdoctorale,
precum şi a activităţii de cercetare a bursierilor sunt reglementate de condiţiile
generale şi condiţiile specifice ale proiectului „Valorificarea identităţilor culturale
în procesele globale”, ID 59758/2010, proiect asumat prin competiţie
internaţională de Academia Română, în parteneriat cu Universitatea Politehnică
Bucureşti (P1) şi Universitatea din Craiova (P2) în cadrul Domeniului major de
Intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”.
Art. 2 Academia Română şi instituţiile de învăţământ superior partenere organizează a doua
sesiune de concurs pentru acordarea burselor postdoctorale în domeniul ştiinţelor
socioumane şi domenii conexe inter- şi transdisciplinare. Bursele
postdoctorale vor fi alocate ţinându-se seama de propunerile de proiecte de cercetare
postdoctorală depuse şi declarate admise în momentul finalizării procesului de
selecţie.
Art. 3 În conformitate cu prevederile proiectului, în sesiunea martie 2011 se acordă 32
burse de cercetare postdoctorală.
Art. 4 (1) Activitatea de cercetare postdoctorală este condusă de experţi coordonatori de
cercetare (îndrumători) pe termen lung, într-un cadru instituţional propriu Şcolii
postdoctorale. Corpusul de îndrumători pe termen lung al proiectului este prezentat
pe site-ul oficial al proiectului http://www.cultura.postdoc.acad.ro.
Art. 4 (2) Domeniile principale de cercetare în cadrul proiectului
identităţilor culturale în procesele globale” sunt:
*

filologie-literatură
ştiinţe istorice şi arheologie
filosofie, teologie, psihologie, pedagogie

Revizuit în februarie 2011, aprobat de Consiliul ştiinţific în şedinţa din data de 14.02.2011.
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arte, arhitectură şi audio-vizual
ştiinţa informaţiei
sociologia culturii
antropologie
etnografie şi folclor

Cercetătorul postdoctorand beneficiază de:
a. o bursă în lei, echivalentă cu maximum 1.000 euro brut/lună, pe o perioadă de
21 luni, cât durează ciclul de pregătire postdoctorală în ţară;
b. sprijin financiar (echivalent cu maximum 500 euro/lună) pentru efectuarea
unui stagiu obligatoriu de cercetare/documentare de 3 luni în institute de
cercetare/universităţi din ţările membre ale Uniunii Europene;
c. sprijin financiar (pentru cheltuieli de cazare, diurnă şi transport) acordat
pentru participarea la conferinţe, vizite de documentare, seminarii etc.,
desfăşurate în ţară şi în spaţiul UE.

Art. 6

Obligaţiile minime ale cercetătorului postdoctorand sunt:
-

elaborarea unui proiect de cercetare circumscris domeniilor
„Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”;

proiectului

-

raportarea trimestrială a progresului în pregătire şi a stadiului cercetării;

-

redactarea de lucrări ştiinţifice din aria proiectului „Valorificarea
identităţilor culturale în procesele globale” şi publicarea într-o revistă de
specialitate cotată ISI Thomson, BDI şi BP CNCSIS;

-

participarea la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate pe parcursul
derulării proiectului „Valorificarea identităţilor culturale în procesele
globale” cu lucrări din domeniul abordat în proiect şi diseminarea rezultatelor
cercetărilor proprii;

-

elaborarea unui raport ştiinţific privind activităţile derulate pe parcursul
perioadei de stagiu obligatoriu de pregătire în străinătate.

Obligaţiile detaliate ale cercetătorului bursier vor fi înscrise în Contractul de
cercetare postdoctorală, cu care se vor încheia evaluarea şi selecţia.
Art. 7

Nerespectarea obligaţiilor de raportare periodică atrage suspendarea plăţii bursei
până la data îndeplinirii acestora.
Nerespectarea celorlalte obligaţii atrage exmatricularea şi obligaţia restituirii
cuantumului bursei încasate.

II. Programul de selecţie pentru acordarea burselor postdoctorale
Art. 8

Procedura de selecţie a cercetătorilor postdoctoranzi se derulează în perioada 20
februarie – 31 martie 2011, după cum urmează:
-

înscrierea la selecţia tehnică prin declaraţii de interes, 21-28 februarie
2011. Confirmarea înscrierii în lista lărgită 01.03.2011;
depunerea proiectelor online, 02-13 martie 2011;
procedurile de evaluare ştiinţifică, 14-18 martie 2011, şi comunicarea

2

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
SI PROTECTIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Art. 9

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

ACADEMIA ROMÂNĂ

rezultatelor procesului de evaluare;
contestaţii asupra evaluării ştiinţifice, 19-21 martie 2011;
analiza contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor finale, 24 martie 2011;
contractarea, 25-31 martie 2011.

Înscrierea la concurs (trimiterea declaraţiilor de interes) şi depunerea online a
proiectelor se face pe adresa de e-mail secretariat@procultura.acad.ro.
Un candidat poate depune o singură aplicaţie.

Art. 10

La concursul de selecţie pentru acordarea burselor postdoctorale se pot înscrie
candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii de eligibilitate:
-

Art. 11

să fi obţinut titlul de doctor începând cu 1 ianuarie 1999;
să nu fi beneficiat de alte burse postdoctorale finanţate din fonduri publice sau
Fondul Social European;
tematica propusă pentru cercetarea postdoctorală să se înscrie în aria tematică a
Şcolii (art. 4).

Candidatul la concurs va depune online:
(1) pentru selecţia tehnică, un dosar ce va conţine
a)
b)
c)
d)
e)

Cerere de înscriere/declaraţie de intenţie (anexa 1);
Copia BI/CI;
Copia diplomei de doctor şi a foii matricole (anexa diplomei);
Copia diplomei de licenţă;
Copia diplomei de bacalaureat.

(2) pentru evaluarea ştiinţifică, un dosar ce va conţine
Propunere proiect de cercetare postdoctorală (anexa 2);
Fişa sintetică a cercetătorului (anexa 3);
CV Europass;
Declaraţie pe propria răspundere asupra originalităţii şi paternităţii temei
propuse pentru cercetarea postdoctorală;
e) O recomandare din partea unei personalităţi ştiinţifice în domeniu.

a)
b)
c)
d)

Toate documentele se prezintă online.
Art. 12

Admiterea candidaţilor pentru selecţia tematică presupune îndeplinirea condiţiilor
prevăzute la art. 10 şi art. 11(1), iar la evaluarea ştiinţifică să se prezinte integral
documentele prevăzute la art. 11(2).
III. Desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor postdoctorale

Art. 13

Acordarea burselor postdoctorale se realizează prin concurs organizat la nivelul Şcolii
postdoctorale „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale” a
Academiei Române.

Art. 14

Selectarea candidaţilor se face de către Comisia de Evaluare şi Selecţie pentru
acordarea burselor postdoctorale aferente proiectul „Valorificarea identităţilor
culturale în procesele globale”, comisie formată din membri desemnaţi de
instituţiile partenere şi validaţi de Consiliul ştiinţific al şcolii postdoctorale.

Art. 15

Concursul de selecţie şi evaluare se desfăşoară după următoarele criterii:
1. Importanţa şi relevanţa ştiinţifică a proiectului de cercetare postdoctorală propus
(maxim 35 puncte);
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2. Capacitatea de implementare a proiectului de cercetare (maximum 35 puncte);
3. Competenţa ştiinţifică a cercetătorului (maximum 15 puncte);
4. Recomandările primite (maximum 15 puncte).
Art. 16

Fiecare propunere de proiect este evaluată din punct de vedere ştiinţific, în mod
independent, de doi membri ai Comisiei de Evaluare şi Selecţie, care vor acorda
un punctaj conform Criteriilor de evaluare (detaliate în anexa 4). În cazul unei
diferenţe de punctaj de 10 puncte între cei doi evaluatori se organizează un panel
pentru armonizarea notării şi stabilirea rezultatului final.
Punctajul minim necesar admiterii este de 80 (optzeci) de puncte. Comisia de
Evaluare şi Selecţie stabileşte ierarhia finală a candidaţilor conform punctajului
obţinut astfel: candidaţii se listează în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut,
primii 32 clasaţi fiind declaraţi admişi. În cazul în care există candidaţi care au
obţinut acelaşi punctaj pe locul 32, departajarea se va face în funcţie de punctajul
obţinut, în ordine descrescătoare, la criteriile menţionate la art. 15 (anexa 4).
Nu pot fi admişi mai mult de 32 de candidaţi, în conformitate cu contractul de
finanţare POSDRU.

Art. 17

Consiliul Ştiinţific al Şcolii postdoctorale „Valorificarea identităţilor culturale în
procesele globale” validează rezultatele concursului de selecţie.

Art. 18

Lista candidaţilor admişi se publică pe site-ul oficial al Şcolii postdoctorale şi pe site-ul
oficial al Academiei Române.
La cerere, candidaţii admişi sau respinşi pot primi o copie a procesului verbal de
evaluare.

Art. 19

Asupra evaluării ştiinţifice, candidaţii care nu se regăsesc în lista publicată conform
art. 18 pot depune contestaţii în maximum 48 de ore de la data publicării
rezultatelor.

Art. 20

Contestaţiile asupra evaluării ştiinţifice depuse în termenul prevăzut la art. 19 se
analizează în termen de maximum 72 de ore de la depunerea în termen;
rezultatele se comunică pe site-ul oficial al Şcolii postdoctorale şi pe site-ul oficial al
Academiei Române şi sunt definitive şi inatacabile.
IV. Dispoziţii finale

Art. 21

Rezultatele finale ale concursului pentru acordarea burselor postdoctorale se
publică pe site-ul proiectului.

Art. 22

Candidaţii declaraţi admişi la Concursul de selecţie şi evaluare îşi vor desfăşura
activitatea de cercetare în baza unui Contract de cercetare postdoctorală, încheiat
cu Academia Română, instituţia beneficiară a finanţării proiectului şi proprietara
de drept a rezultatelor cercetărilor postdoctorale.
Data contractării, documentele necesare pentru contractare vor fi comunicate celor
interesaţi prin postare pe site-ul oficial al Şcolii şi pe cel al Academiei Române, în
momentul publicării rezultatelor definitive ale concursului de selecţie şi evaluare.

4

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
SI PROTECTIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

ACADEMIA ROMÂNĂ

ANEXA 1
CERERE ÎNSCRIERE / DECLARAŢIE DE INTERES
Subsemnata/ul
CNP

_____________________________________________________________,

____________________________,

domiciliat

în

______________________,

str.

_________________________________, nr. ________, bl. _______, sc. ______, et. _____,
ap. ______, jud. ___________, cod poştal ________, vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la
competiţia de selecţie a cercetătorilor postdoctoranzi, organizată în cadrul proiectului
„Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”, ID 59758/2010, sesiunea
2011, finanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU).
Menţionez următoarele:
Domeniul de doctorat_________________
Conducător ştiinţific __________________
Instituţia organizatoare _______________
Titlul tezei de doctorat _______________
Anul naşterii ________________________
Gradul ştiinţific/didactic _______________
Doctor din anul ______________________
Locul de muncă actual_________________
Telefon ____________________________
E-mail _____________________________

1.

TITLUL PROIECTULUI DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ

2.

TERMENI-CHEIE (maximum 5 termeni)

1.
2.
3.
4.
5.

Anexez următoarele documente:

1. Copia BI/CI
2. Copia diplomei de doctor
5
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3. Copia diplomei de bacalaureat, licenţă şi/sau master
Data
Solicitant,
Nume şi prenume _________________________________________________
Semnătura ________________________________________
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ANEXA 2
PROPUNERE
PROIECT DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ
1. DATE PERSONALE: CNP ___________________________
1.1. Nume:
1.2. Prenume:
1.3. Anul naşterii:
1.4. Gradul ştiinţific/didactic:
1.5. Doctor din anul:
1.6. Locul de muncă actual:
1.7. Telefon:
1.8. E-mail:
2. TITLUL PROIECTULUI DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ

3. TERMENI-CHEIE (maximum 5 termeni)
1.
2.
3.
4.
5.
4. REZUMATUL PROIECTULUI (maximum 2 pagini)

5. DESCRIEREA Ş T I I N Ţ I F I C Ă A PROIECTULUI (maximum 10 pagini)
5.1. OBIECTIVUL GENERAL

5.2. IMPORTANŢA ŞI RELEVANŢA ŞTIINŢIFICĂ
Conţinut: Stadiul actual al cunoaşterii în domeniul de cercetare; argumente
privind originalitatea şi natura inovativă a proiectului în raport cu stadiul actual al
cunoaşterii în domeniul de cercetare; motivarea importanţei subiectului propus din
perspectiva soluţiilor şi propunerilor pe care le poate oferi; informaţii care să releve
caracterul multi/interdisciplinar al abordărilor (dacă este cazul).
5.3. OBIECTIVELE SPECIFICE, METODOLOGIA ŞI REZULTATELE
PRECONIZATE ALE CERCETĂRII
Conţinut: Detalierea etapelor de derulare a cercetării pe parcursul celor 18 luni. Pentru
fiecare etapă se vor preciza: obiectivele specifice, metodologia propusă şi rezultatele
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preconizate, cu menţionarea indicatorilor de evaluare a acestora (număr de lucrări elaborate,
număr de articole publicate, număr de participări la conferinţe internaţionale etc.)

5.4.

IMPACTUL PRECONIZAT AL PROIECTULUI

Conţinut: Argumentarea relevanţei rezultatelor proiectului pentru domeniul de cercetare şi
identificarea potenţialilor beneficieri ai rezultatelor. Potenţialul impact al transferului de
cunoştinţe ce urmează a fi dobândite şi aprofundate pe parcursul stagiului de cercetare
din străinătate (3 luni).

5.5. PLANUL DE LUCRU
AN
I

OBIECTIVE

ACTIVITĂŢI/
METODE

REZULTATE
PRECONIZATE

1
2

II

1
2

Dacă este cazul, se vor adăuga linii suplimentare pentru fiecare obiectiv
5.6. MIJLOACE DE CERCETARE SPECIFICE necesare pentru realizarea şi implementarea
proiectului (echipamente, tehnologii, acces la surse şi baze de date speciale etc.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5.7. DOMENIUL
SOLICITANTULUI

DE

ACTIVITATE

Data,
Semnătura,
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ANEXA 3
FIŞA SINTETICĂ A CERCETĂTORULUI

1. DATE PERSONALE: CNP ____________________________
1.1. Nume şi prenume
1.2. Anul naşterii:
1.3. Gradul ştiinţific/didactic:
1.4. Doctor din anul:
1.5.
Instituţia
în
care
desfăşoară activitatea:

îşi

2. TITLUL PROIECTULUI DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ

3. COMPETENŢA ŞTIINŢIFICĂ A CERCETĂTORULUI CANDIDAT
3.1. Domenii de competenţă şi rezultate Maximum 200 cuvinte
teoretice şi practice semnificative, în domeniul
temei (prezentarea a maxim 2 rezultate
semnificative din activitatea profesională
proprie)
3.2. Articole în domeniul de cercetare
postdoctorală în reviste cotate ISI, indexate în
baze de date internaţionale, publicate în reviste
din străinătate şi naţionale de prestigiu sau
cotate CNCSIS B+ sau B

(se precizează numărul)
- în reviste din străinătate cotate
ISI:
- în reviste din străinătate indexate
în BDI:
- în alte reviste din străinătate:
- în reviste naţionale cotate CNCSIS:
B+ sau B
- în alte reviste naţionale de
prestigiu, recunoscute de mediile
academice:

3.3. Cărţi publicate în domeniul de cercetare
postdoctorală (monografii, tratate, cursuri, alte
cărţi) publicate în edituri internaţionale şi
naţionale de prestigiu sau recunoscute
CNCSIS

(se precizează numărul)
Monografii:
Tratate:
Cursuri:
Alte cărţi:

3.4. Participări la conferinţe, simpozioane

(se precizează numărul de participări)
În ţară:
În străinătate:
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3.5. Număr de citări în lucrările altor autori
publicate în reviste cotate ISI sau indexate în
BDI
3.6. Număr de citări ale rezultatelor cercetării
anterioare în lucrări ale altor autori
precizează
3.7. Membru în colective de redacţie ale unor (se
reviste naţionale/din străinătate
străinătate:
În ţară:

numărul)

În

3.8. Recenzor al unor reviste din ţară sau (se precizează revistele)
străinătate
3.9. Membru al unor asociaţii profesionale sau (se precizează numărul)
centre de cercetare
în asociaţii profesionale:
în centre de cercetare:
3.10. Premii naţionale şi internaţionale (se precizează numărul) Premii pe
acordate de asociaţii profesionale şi instituţii de plan naţional: Premii pe plan
prestigiu
internaţional:
3.11. Stagii de cercetare la
(se precizează durata şi perioada)
universităţi/instituţii de cercetare din ţară sau În ţară:
din străinătate
În străinătate:

Semnătura
Data
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ANEXA 4
CRITERII DE EVALUARE
CRITERIUL 1: IMPORTANŢA ŞI RELEVANŢA ŞTIINŢIFICĂ A PROIECTULUI DE
CERCETARE POSTDOCTORALĂ PROPUS (maximum 35 puncte)
Subcriterii:
-

Cunoaşterea stadiului naţional şi internaţional al cercetărilor în domeniul de
referinţă;

-

Acurateţea ştiinţifică în definirea obiectivului general al proiectului în raport cu stadiul
cunoaşterii în domeniu şi argumentarea ştiinţifică convingătoare a originalităţii şi
naturii inovative a abordării propuse;

-

Capacitatea de sinteză, în rezumat, a propunerii de cercetare ştiinţifică
postdoctorală;

-

Capacitatea de a releva caracterul multi/interdisciplinar al abordărilor (dacă este
cazul);

-

Corelaţia dintre
cercetătorului;

-

Identificarea şi abordarea corectă a aspectelor privind egalitatea de şanse şi
tratament între cetăţenii diferitelor state membre şi între statele membre;

-

Identificarea potenţialului de transfer de cunoştinţe al stagiului de pregătire în
străinătate.

tema

de

cercetare

propusă

şi

specializarea

actuală

a

CRITERIUL 2: CAPACITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE CERCETARE
(maximum 35 puncte)
Subcriterii:
-

Coerenţa ştiinţifică a etapelor de cercetare propuse în planul de lucru cu obiectivul
general al proiectului;

-

Identificarea metodelor de cercetare adecvate etapelor propuse şi rezultatelor
preconizate;

-

Identificarea corectă şi exactă a metodelor de evaluare pe parcursul stagiului de
cercetare şi sintetizarea în indicatori de rezultat;

-

Identificarea potenţialului transfer de cunoştinţe şi bune practici în urma realizării
stagiului de cercetare în străinătate;

-

Propunerea de metode şi tehnici de cercetare cu caracter novator/original.

CRITERIUL 3: COMPETENŢA ŞTIINŢIFICA ADECVATĂ A CERCETĂTORULUI
(maximum 15 puncte)
Subcriterii:
-

Calitatea ştiinţifică a realizărilor majore prezentate;

-

Relevanţa şi calitatea informaţiilor prezentate în CV;

-

Numărul de articole indexate ISI, cotate B+ CNCSIS sau în alte baze de date
internaţionale;

-

Numărul de cărţi publicate în domeniul de competenţă;
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-

Participări la seminarii, conferinţe naţionale şi internaţionale şi activităţile de
diseminare aferente acestora;

-

Număr de participări în proiecte internaţionale/naţionale în calitate de manager,
responsabil, membru în echipa de cercetare.

CRITERIUL 4: RECOMANDĂRILE PRIMITE (maximum 15 puncte)
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