METODOLOGIE PRIVIND STAGIILE DE STUDIU/CERCETARE/MOBILITATE
TRANSNAŢIONALĂ ACADEMICĂ ALE CERCETĂTORILOR POSTDOCTORAT
ÎN CADRUL PROIECTULUI
„Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor
economice din România”
contract POSDRU/159/1.5/S/134197
Art.1. (1) Stagiul de studiu/cercetare/mobilitate transnaţională academică se derulează în
cadrul unei instituţii de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare din statele membre
ale Uniunii Europene.
(2) Pe durata mobilităţii, postdoctorandul este coordonat de un profesor sau cercetător din
cadrul instituţiei de primire numit supervisor științific.
(3) Stagiul de studiu/cercetare/mobilitate transnaţională academică se realizează pentru o
perioadă de 2 luni consecutive, în intervalul 08.08.2014-07.08.2015 şi este obligatoriu pentru
toţi postdoctoranzii beneficiari în cadrul proiectului. Perioada de desfăşurare a stagiului de
studiu/cercetare/mobilitate transnaţională academică a fiecărui cercetător postdoctorat nu
poate depăşi perioada de desfăşurare a mobilităţilor din cadrul proiectului, respectiv data de
07 august 2015.
(4) Instituţia de gazdă poate fi identificată direct de postdoctorand sau selectată din lista de
parteneriate încheiate în cadrul proiectului POSDRU 159/1.5/S/134197. Postdoctorandul
bursier va comunica datele privind mobilitatea identificată pe cont propriu (perioada şi
instituţia gazdă) sau solicitarea de a fi repartizat la o universitate parteneră din cadrul
proiectului în perioada 08.07.2014 - 07.01.2015. În cazul în care numărul candidaturilor
depăşeşte numărul de locuri disponibil la o instituţie-gazdă, se vor aplica criterii de
departajare (punctajul de admitere obţinut la concursul de selecţie în cadrul proiectului).
Art.2. Depunerea dosarului pentru mobilităţile de studiu/cercetare/documentare
postdoctorale transnaţionale presupune prezentarea cercetătorului postdoctorat, înainte de
plecarea la mobilitate cu 10 zile, la sediul proiectului cu un dosar conţinând:
Formularul tip de înscriere (Anexa 1);
Plan de cercetare în care să detalieze obiectivele, activităţile planificate şi
rezultatele estimate a fi atinse pe durata mobilităţii (redactat într-o limbă de
circulaţie internaţională), avizat de tutorele ariei tematice;
Scrisoare de accept/Invitaţie din partea instituţiei de primire din Uniunea
Europeană (anexa 2).
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Art.3. Desfăşurarea mobilităţilor de studiu/documentare/cercetare postdoctorale
transnaţionale trebuie să ţintă cont de următoarele aspecte:
(1) După depunerea dosarului, cercetătorii postdoctorat vor încheia un act adiţional la
contractul de studii în care se vor cuprinde detaliile privind desfăşurarea stagiului de
studiu/cercetare/mobilitate transnaţională academică postdoctorală. Conţinutul actului
adiţional este prezentat în Anexa 3 a prezentei metodologii.
(2) Pe perioada stagiului de studiu/cercetare/mobilitate transnaţională academică
postdoctorală în cadrul proiectului, postdoctorandul trimite în format electronic expertului de
monitorizare al ariei tematice şi încărcă pe site-ul proiectului, www.performanta.ase.ro,
Rapoarte de activităţi lunare cu privire la stadiul realizării obiectivelor din programele
semestriale de cercetare postdoctorală (anexa 4), vizate de supervizorul ştiinţific/tutorul din
instituţia de primire, precum și traducerea acestora în limba română. Termenul de transmitere
a rapoartelor anterior menţionate este reprezentat de ziua a cincea a lunii următoare lunii de
raportare sau prima zi lucrătoare după aceasta dacă a cincea zi este zi legală de odihnă.
(3) În cazul în care se constată faptul că postdoctorandul nu îşi îndeplineşte obligaţiile care îi
revin pe perioada mobilităţii în cadrul proiectului, echipa de management a proiectului va
comunica cercetătorului postdoctorat în cauză măsurile corective şi sancţiunile aferente,
putând decide inclusiv recuperarea integrală a sprijinului financiar acordat pe perioada
mobilităţii.
Art.4. Încheierea mobilităţii
La finalul mobilităţii, cercetătorul postdoctorat prezintă echipei implementare a proiectului în
termen de maximum 10 zile lucrătoare de la revenirea în ţară următoarele documente:
- Adeverinţa de la universitatea gazdă privind durata stagiului de
studiu/cercetare/mobilitate transnaţională academică postdoctorală (Certificate of attendance)
semnată de spervizorul științific al instituţiei de primire, prin care să se certifice că
cercetătorul postdoctorat a efectuat stagiul de studiu/cercetare/mobilitate transnaţională
academică postdoctorală, parcurgând toate activităţile prevăzute în programele semestriale de
cercetare postdoctorală;
Raport
narativ
asupra
activităţii
desfăşurate
în
perioada
de
studiu/cercetare/mobilitate transnaţională academică postdoctorală (întocmit de cercetătorul
postdoctorat).
Prezenta metodologie a fost elaborată de echipa de implementare a proiectului „Performanţă
şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din
România” contract POSDRU/159/1.5/S/134197 pentru derularea stagiilor de
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studiu/cercetare/mobilitate transnaţională academică postdoctorală şi poate fi completată în
funcţie de necesităţile reale care decurg din implementarea proiectului.
MANAGER DE PROIECT,
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE

EXPERT MOBILITĂȚI,
Prof. univ. dr. Dorel PARASCHIV
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ANEXA 1
FORMULAR TIP DE ÎNSCRIERE PENTRU STAGIUL DE STUDIU/CERCETARE/MOBILITATE
TRANSNAŢIONALĂ ACADEMICĂ POSTDOCTORALĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI
„PERFORMANŢĂ ŞI EXCELENŢĂ ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ ȘI POSTDOCTORALĂ ÎN
DOMENIUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE DIN ROMÂNIA” CONTRACT POSDRU/159/1.5/S/134197

Date personale (a se completa conform datelor din actul de identitate)
Nume……………………………… Iniţiala tatalui…….Prenume…………………………………………….
Domeniul de doctorat……………………………….………………Anul de studii…………………………….
Data şi locul naşterii……………………………………………………………… ……………….......................
B.I./C.I. Seria ……. Nr. …………...

CNP…………………………………………………………................

Adresa ………………………………………….………..……………………………………………...................
Număr de telefon …………………………. Adresă de e-mail ……………………………………….……...

Universitatea de primire…………………………………..………………………………..…………………….
Perioada……………………………………………………………………………….………………………….
Avizul tutorelui ariei tematice:

da □

Semnătura…………….

□ Declar că am luat la cunoştinţă prevederile metodologie privind mobilitatile postdoctoranzilor în
cadrul proiectului „Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul
ştiinţelor economice din România” contract POSDRU/159/1.5/S/134197
Semnătura postdoctorand…….

Data
Documente anexate:

□ Plan de cercetare în care să detalieze obiectivele, activităţile planificate şi rezultatele estimate a fi atinse pe
durata mobilităţii, de natură care să contribuie la realizarea obiectivelor proiectului de cercetare ştiinţifică în
baza căruia candidatul a fost admis în proiectul „PERFORMANŢĂ ŞI EXCELENŢĂ ÎN CERCETAREA
DOCTORALĂ ȘI POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE DIN ROMÂNIA”
– CONTRACT POSDRU/1.5/S/134197 (redactat in limba romînă și într-o limbă de circulaţie
internaţională), avizat de tutorele ariei tematice.
□ scrisoare de acceptare din partea instituţiei de primire și traducerea acesteia.
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Anexa 2

INVITATION

Dear Professor ………………..,

I…name of professor…….Faculty/department/centre……….. of the University…………..
confirm, by this official letter, that we invited Mrs./Mr. …surname and name………
Postdoctoral student, to develop in our Faculty/department/centre a research stay
from…….month and year….to ….month and year ….to carry out activities in the field of
…….postdoctoral domain/thematic research area…..
We will provide her/him with the standard facilities available to our postdoctoral students to
develop her/his research activities; she/he will be involved in our research group of ….name
of the group….
I will supervise and help her/his in the research activity during the Postdoctoral mobility
program under the project Performance and excellence in doctoral and postdoctoral research
in Romanian economics science domain – contract POSDRU/159/1.5/S/134197.

Best regards,

Prof………………
Contact: phone, email
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Date............................
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ANEXA 3
ACT ADIŢIONAL ..... LA CONTRACTUL DE STUDII POSTDOCTORALE
PENTRU EFECTUAREA STAGIULUI DE STUDIU/CERCETARE/MOBILITATE
TRANSNAŢIONALĂ ACADEMICĂ POSTDOCTORALĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI
„PERFORMANŢĂ ŞI EXCELENŢĂ ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ ȘI POSTDOCTORALĂ ÎN
DOMENIUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE DIN ROMÂNIA” – CONTRACT POSDRU/1.5/S/134197
Nr. .................../...................

Între
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, cu sediul în Piaţa Romană
nr. 6, sector 1, reprezentată de prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE, în calitate de Rector şi ec. Dan
GHICAN în calitate de Director General,

Prof. univ. dr………………………………………… conducător de doctorat numit în baza
Ordinului Ministrului Educaţiei nr............./................, în calitate de tutor,
şi
D-na/Dl. ............................................................................................................... având act de identitate
seria ......... nr. ................................, cod numeric personal ................................................, domicilat(ă)
în localitatea ......................................, str. .............................. nr. ........, bl. ......., sc. ......, etj. ....., ap.
...., judeţul/sectorul ...................................., tel. ................., în calitate de postdoctorand, înmatriculat la
.............................................., prin Decizia .............., participant la programul de mobilitate finanţat
prin proiectul „PERFORMANŢĂ ŞI EXCELENŢĂ ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ ȘI
POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE DIN ROMÂNIA” – CONTRACT
POSDRU/1.5/S/134197, la universitatea/centrul de cercetare…………………..…………………
începând cu data de ….....……….până la data de ………………
au convenit încheierea prezentului act adiţional la contractul de studii universitare de postdoctorat.
Art. 1. Prezentul act adiţional reglementează aspectele specifice ale mobilităţii de cercetare în cadrul
proiectului POSDRU/159/1.5/S/134197.
Art. 2. Drepturile postdoctorandului
a) să beneficieze de suma de 2000 lei/lună, suplimentar la cuantumul bursei prevăzute în
contractul de studii postdoctorale, pe întreaga perioadă a mobilităţii.
b) să beneficieze de asistenţă din partea echipei de implementare a proiectului, pe perioada
mobilităţii.
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c) să beneficieze de logistica aferentă cercetării din partea universităţii/centrului de cercetare
gazdă.
d) să beneficieze de informaţiile necesare pentru buna desfăşurare a programului de postdoctorat.
Art. 3. Obligaţiile postdoctorandului
a) să îndeplinească, pe perioada mobilităţii postdoctorale, următoarele obiective de cercetare:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
b) să realizeze, pe perioada mobilităţii postdoctorale, următoarele activităţi de
cercetare:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
c) să se conformeze reglementărilor specifice cu privire la activităţile de cercetare ale
universităţii/centrului de cercetare gazdă.
d) să încarce pe site-ul proiectului, www.excelenta.ase.ro şi să trimită în format electronic
expertului de monitorizare al ariei tematice, Rapoarte de activităţi lunare cu privire la stadiul
realizării obiectivelor din programele semestriale de cercetare postdoctorală, vizate de
supervizorul ştiinţific/tutorele din instituţia de primire și traducerea acestora;
e) să înainteze echipei de management a proiectului, în maxim 7 zile lucrătoare de la finalizarea
stagiului de mobilitate, un raport narativ detaliat cu privire la modul de desfăşurare a
activităţilor şi obiectivelor prevăzute în planul de cercetare stabilit pentru perioada mobilităţii.
f) să prezinte o adeverinţă (Certificate of Attendance) semnată de supervizorul științific din
instituția de primire, prin care să se certifice durata studiilor în străinătate şi parcurgerea de
către postdoctorand(ă) a tuturor activităţilor şi obiectivelor prevăzute în planul de cercetare
stabilit pentru perioada mobilităţii.

Art. 4. Drepturile tutorelui:
a) să avizeze planul de cercetare stabilit cu postdoctorandul pentru perioada mobilităţii, precum
şi modificări ale acestuia, cu informarea echipei de management a proiectului
POSDRU/159/1.5/S/134197;
b) să evalueze gradul de realizare a obiectivelor de cercetare şi dobândirea de către postdoctorand
a competenţelor, aptitudinilor cognitive şi abilităţilor de cercetare ştiinţifică, ca urmare a
efectuării
mobilităţii
de
studiu/documentare/cercetare
în
cadrul
proiectului
POSDRU/159/1.5/S/134197.
Art. 5. Obligaţiile tutorelui:
a) să colaboreze, pe perioada mobilităţii, împreună cu supervizorul ştiinţific desemnat de
instituţia de primire din Uniunea Europeană, cu privire la modul în care postdoctorandul
PERFORMANȚĂ ȘI EXCELENȚĂ ÎN CERCETAREA
DOCTORALĂ ȘI POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL
ȘTIINȚELOR ECONOMICE DIN ROMÂNIA
Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/134197
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

realizează obiectivele activităţile de cercetare din planul de cercetare stabilit pentru perioada
mobilităţii;
b) să coopereze cu supervizorul ştiinţific/tutorele desemnat de instituţia de primire din Uniunea
Europeană pentru buna desfăşurare a activităţilor de cercetare realizate de postdoctorand pe
perioada mobilităţii.
Art. 6. Nerespectarea de către postdoctorand a obligaţiilor prevăzute la Art. 3 conduce la sistarea plăţii
bursei de doctorat şi la recuperarea integrală a sumelor încasate până la acel moment.
Încheiat astăzi.................., în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

MANAGER DE PROIECT,
Prof. univ. dr. Pavel Năstase
TUTOR
Prof. univ. dr.

POSTDOCTORAND BURSIER,

RESPONSABIL FINANCIAR,
Lect. Univ.dr.
CONSILIER JURIDIC,
EXPERT MOBILITĂȚI,
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Anexa 4

REPORT REGARDING THE RESEARCH ACTIVITY OF THE POSTCOCTORAL STUDENT
BENEFICIARIES OF THE PROJECT
Performance and excellence in doctoral and postdoctoral research in Romanian economics science domain
– contract POSDRU/159/1.5/S/134197;

1. Postdoctoral Student Personal Information :
Surname:
Name:
Address:
Tel:
E-mail:

2. Information regarding the reserach programme
Research field:
Name of
supervisor:

the

scientific

3. Information regarding the research project
Title of the project:
Reporting period:

From (aaaa/ll/zz)

until (aaaa/ll/zz):

4. Project objectives
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Anticipated objectives

Realized objectives

Degree of
achievement

1

total

2

total

3

total

4

total

5

total

6

total

Remarks of the
scientific advisor

5. Project activities
Anticipated activities

Realized activities

Degree of
achievement

1

total

2

total

3

total

4

total

5

total

6

total

7

total

8

total

9

total
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Remarks of the
scientific advisor

10

total

6.

Results delivered during the reporting period (research reports, articles, models, studies,
surveys, databases etc. in accordance with the research plan)

Anticipated results

Realized results

Degree of
achievement

1

total

2

total

3

total

4

total

5

total

Remarks of the
scientific advisor

7. Performance criteria
Performance criteria

Name

Articles accepted for publication
in ISI-indexed journals

Articles accepted for publication
in
journals
indexed
in
international databases

Articles accepted for publication
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Remarks of the
scientific advisor

in journals
CNCSIS

category

B

+

Articles accepted for publication
in volumes of national and
international conferences

Awards obtained at scientific
events

Participation
in
research contracts

scientific

8. Meetings with the scientifc advisor
Criteria

Remarks of the
scientific advisor

Approximate number of
meetings held with the
scientific advisor in
reporting period
Issues addressed in these
meetings

9. Failures/difficulties encountered in the project development during the reporting period
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This was done to certify the accuracy of the data contained in this report
DATE:

(aaaa/ll/zz)

SCIENTIFIC ADVISOR:
Surname, Name:
Signature:

Postdoctoral student :
Surname, Name:
Signature:

PERFORMANȚĂ ȘI EXCELENȚĂ ÎN CERCETAREA
DOCTORALĂ ȘI POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL
ȘTIINȚELOR ECONOMICE DIN ROMÂNIA
Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/134197
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

