METODOLOGIE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR DE MOBILITATE PENTRU
DOCTORANZI ÎN CADRUL PROIECTULUI
„Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor
economice din România” contract POSDRU/159/1.5/S/134197

CAPITOLUL I
PRINCIPII GENERALE
Art.1 Stagiul de cercetare, de studiu sau de mobilitate academică doctorală se bazează pe
compatibilitatea între domeniile de cercetare ale universităţilor sau centrelor de cercetare dintr-o
ţară membră a Uniunii Europene şi respectiv, domeniile în care organizează doctorat Academia
de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea
de Vest din Timişoara şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
Art.2 În cadrul proiectului „Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în
domeniul ştiinţelor economice din România” contract POSDRU/159/1.5/S/134197, perioada de
desfăşurare a mobilităţilor este în intervalul 08 august 2014 – 31 mai 2015, fiind eligibile
maximum două stagii de mobilitate europenă/student-doctorand. Un student-doctorand poate
beneficia de sprijin financiar pentru a efectua stagii de cercetare, de studii sau de mobilitate
academică, pentru maximum 4 luni, într-o universitate sau centru de cercetare dintr-o ţară
membră a Uniunii Europene.
Art.3 (1) În funcţie de specificul programului individual de doctorat, organizarea/alegerea
perioadei de mobilitate stagiile de cercetare, de studii sau de mobilitate academică doctorală, pe
durata ultimilor doi ani, sunt lăsate la latitudinea instituţiei de trimitere/a tutorelui de doctorat,
fiind eligibile doar în anul 2 sau în anul 3 de studii, al ciclului de studii universitare de doctorat.
Stagiul de de cercetare/studii/ mobilitate academică doctorală nu este obligatoriu.
(2) Sprijinul financiar pentru efectuarea de mobilităţi de cercetare, de studii sau de mobilitate
academică doctorală se acordă cu respectarea principiilor egalităţii de şanse şi nediscriminării de
religie, gen, etnice sau de altă natură, în urma unui concurs transparent.
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Art.4 Echipa de implementare din cadrul proiectului are în competenţă organizarea și realizarea
selecţiei studenţilor-doctoranzi pentru mobilităţile de studii, de cercetare sau de mobilitate
academică doctorală, aceasta răspunzând inclusiv de aplicarea în mod corect și transparent a
prezentei metodologii.
Art.5 (1) Studenţii-doctoranzi participanţi la stagii de studii, de cercetare sau de mobilitate
academică doctorală trebuie să respecte criteriile de eligibilitate pentru statutul de studentdoctorand bursier, atât în momentul selecţiei, cât şi pe parcursul stagiului de mobilitate.
(2) Selecţia doctoranzilor pentru efectuarea stagiilor de studii, de cercetare sau de mobilitate
academică doctorală în cadrul proiectului „Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și
postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România” se realizează în ordinea strict
descrescătoare a mediilor obtinute la interviul de selecție, în limita locurilor disponibile
(număr de luni-mobilitate).
Art.6 Informaţiile privind organizarea şi rezultatele selecţiei pentru stagii de cercetare/studii/
mobilitate academică doctorală vor fi publicate pe internet la adresa www.performanta.ase.ro.
CAPITOLUL II
OFERTA DE STAGII DE STUDII, DE CERCETARE SAU DE MOBILITATE
ACADEMICĂ DOCTORALĂ
Art. 7 Organizarea și gestionarea ofertei de stagii de studii, de cercetare sau de mobilitate
academică doctorală în cadrul proiectului „Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și
postdoctorală
în
domeniul
ştiinţelor
economice
din
România”
contract
POSDRU/159/1.5/S/134197, revin în exclusivitate Academiei de Studii Economice din
București. Această ofertă este formată din două componente:
a) prima componentă va fi realizată 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, pe baza parteneriatelor încheiate de Academia de Studii
Economice din București. Echipa de implementare a proiectului, va publica pe site-ul
proiectului:
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- numărul de luni-bursă;
- locaţiile de efectuare, repartizate pe domeniile de doctorat;
- termenele de depunere a candidaturilor;
- condiţiile de desfăşurare a selecţiei doctoranzilor.
b) a doua componentă constituită din universităţi sau centre de cercetare din state membre ale
Uniunii Europene identificate de studenţii-doctoranzi, cu acordul tutorelui.
Pentru această componentă este stabilit în prealabil numărul de luni–bursă care vor fi finanţate,
repartizate pe domeniile de doctorat, termenele de depunere a candidaturilor şi condiţiile de
desfăşurare a competiţiei.
Identificarea de către studentul-doctorand, cu acordul conducătorului de doctorat/tutore, a
instituţiilor de primire din Uniunea Europeană se desfăşoară în perioada 8 iunie 2014-7 ianuarie
2015. În aceaste perioade, studenţii-doctoranzi trebuie să transmită echipei de implementare a
proiectului scrisoarea de accept/invitaţie din partea instituţiei de primire din Uniunea Europeană.
Aceasta poate fi primită prin poştă, fax sau e-mail (scanată) şi trebuie să nominalizeze persoana
care va fi acceptată şi perioada de stagiu.
Echipa de implementare a proiectului va asigura studenţilor-dctoranzi sprijin instituţional în
vederea acceptării la stagiu de mobilitate prin facilitarea remiterii către universităţile sau centrele
de cercetare de primire, identificate de studenţii-doctoranzi, scrisori de recomandare sau
adeverinţe care să ateste statutul acestuia şi necesitatea realizării respectivei mobilităţi în cadrul
proiectului.
CAPITOLUL III
SELECŢIA CANDIDAŢILOR PENTRU STAGII DE STUDII, DE CERCETARE SAU
DE MOBILITATE ACADEMICĂ DOCTORALĂ
Art.8 (1) Concursul constă într- un proces de selecţie a candidaţilor care se realizează, în două
etape (corespunzătoare celor două componente ale ofertelor de mobilităţi), conform calendarului
anunţat pe site-ul proiectului. Acesta va fi derulat şi gestionat de echipa de implementare a
solicitantului, pe bază de concurs, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
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(2) În vederea atingerii indicatorilor de performanţă ai proiectului, echipa de management al
proiectului, poate decide organizarea mai multor competiţii pentru derularea stagiilor de
mobilitate.
(3) Selecţia candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obținute la interviul de selecţie.
Art.9 Înscrierea la selecţia pentru stagii de studii, de cercetare sau de mobilitate academică
doctorală în cadrul proiectului se realizează după cum urmează:
(1) În cazul ofertei de stagii de de studii, de cercetare sau de mobilitate academică doctorală,
realizată pe baza parteneriatelor încheiate de Academia de Sudii Economice din București:
a) Candidatul va depune la sediul proiectului un dosar conţinând:
- Formularul tip de înscriere (Anexa 1, formular disponibil pe pagina
www.performanta.ase.ro);
- Scrisoare de intenţie (maximum 3.500 de caractere; redactată în limba română şi într-o
limbă de circulaţie internatională);
- Curriculum vitae (în format Europass, redactat în limba română şi într-o limbă de
circulaţie internaţională);
- Plan de cercetare în care să detalieze obiectivele, activităţile planificate şi rezultatele
estimate a fi atinse pe durata stagiului de studii/cercetare/mobilitate academică doctorală
(redactat în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională), avizat de tutore;
- Lista de lucrări ştiinţifice (articole, cărţi, monografii etc. privind rezultatele cercetării
ştiinţifice, participării la proiecte de cercetare etc.).
b) Dosarele incomplete din punct de vedere al prezenţei documentelor obligatorii vor fi eliminate
din concurs.
c) După încheierea perioadei de înscriere informaţiile din formularul tip de înscriere NU pot fi
modificate.
d) În cazul candidaţilor de la universităţile partenere, experţii de monitorizare vor transmite,
scanat şi în format fizic, echipei de implementare dosarele depuse de candidaţi.

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

(2) În cazul ofertei de stagii de studii, de cercetare sau de mobilitate academică doctorală
realizată pe baza identificării de către studenţii-doctoranzi, cu acordul tutorelui, a universităţilor
şi centrelor de cercetare din ţările membre ale Uniunii Europene:
a) Candidatul va depune la sediul proiectului, un dosar conţinând:
- Formularul tip de înscriere (Anexa 1, formular disponibil pe pagina
www.performanta.ase.ro);
- Curriculum vitae (în format Europass, redactat în limba română şi într-o limbă de
circulaţie internaţională);
- Plan de cercetare în care să detalieze obiectivele, activităţile planificate şi rezultatele
estimate a fi atinse pe durata mobilităţii (redactat în limba română şi într-o limbă de circulaţie
internaţională), avizat de tutore;
- Lista de lucrări ştiinţifice (articole, cărţi, monografii etc. privind rezultatele cercetării
ştiinţifice, participării la proiecte de cercetare etc.);
- Scrisoare de accept/Invitaţie din partea instituţiei de primire din Uniunea Europeană
(Anexa 2, formular disponibil pe www.performanta.ase.ro şi traducere acestuia).
b) Dosarele incomplete din punct de vedere al prezenţei documentelor obligatorii vor fi eliminate
din competiţie;
c) După încheierea perioadei de înscriere informaţiile din formularul tip de înscriere NU pot fi
modificate.
d) În cazul candidaţilor de la univeristăţile partenere, experţii de monitorizare vor transmite,
scanat şi în format fizic, echipei de implementare dosarele depuse de candidaţi.
CAPITOLUL IV
DESFĂŞURAREA INTERVIURILOR DE SELECŢIE
Art.10 (1) Managerul de proiect va aproba comisia de selecţie, care va fi formată din membri
propuşi de către echipa de implementare a proiectului;
(2) Interviurile vor fi programate de către echipa de implementare a proiectului, programare ce
va fi afişată pe site –ul proiectului;
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Art. 11 (1) Interviul va urmări evaluarea conţinutului ştiinţific al proiectului de cercetare pentru
care se efectuează mobilitatea, a capacităţii de exprimare orală în limba străină, interesului
profesional, motivării şi a cunoştinţelor avansate necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii.
Pentru promovarea probei este necesară obţinerea unei medii de minimum 7,00 din 10,00.
(2) În cazul doctoranzilor înscriși la partenerii naționali, interviul se va realiza prin utilizarea
canalelor de comunicare online: skype, sistem videoconferință etc.
Art. 12 Rezultatele interviurilor se comunică în termen de 24 de ore de la încheierea probei, prin
afişare pe site-ul proiectului.
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CAPITOLUL V
EVALUAREA CANDIDAŢILOR
Art.13 (1) Fiecare membru al comisiei de selecţie va acorda o notă, de la 10 la 1.
(2) Media finală la interviul de selecție va fi reprezentată de media notelor acordate de membrii
comisiei şi va fi trunchiată la două zecimale.
(3) Ierarhizarea candidaţilor se face în funcţie de următoarele criterii care se aplică consecutiv:
- media obținută la interviul de selecție;
- ordinea preferinţelor exprimate;
- numărul locurilor disponibile în instituţia de primire.
Art. 14 (1) În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu media obținută la interviul de selecție
egală cu cea a ultimului admis, departajarea se face în funcţie de punctajul cu care a fost admis în
proiect. În cazul în care egalitatea se menţine, repartizarea se face în numărul de articole
publicate în BDI până la 1 iunie 2014.
(2) Rezultatul procesului de selecţie este garantat atâta timp cât candidatul nu depune o cerere de
renunţare la locul obţinut şi sunt respectate prevederile prezentei metodologii.
Art. 15 (1) Rezultatul concursului este reprezentat de media obținută la interviul de selecție.
(2) Rezultatele selecţiei vor fi afişate pe următoarele categorii de liste:
- lista candidaţilor selectaţi, pe locuri cu suport financiar;
- lista candidaţilor în aşteptare, care au obţinut o notă la interviul de selecție de minimum
7,00 şi care pot recandida în eventualitatea unei redistribuiri ulterioare a locurilor
disponibilizate;
- lista candidaţilor respinşi.
Art.16 (1) Confirmarea rezultatelor selecţiei este tacită.
(2) Candidaţii care doresc să renunţe la locul ocupat trebuie să depună o cerere de renunţare în
termen de 24 de ore de la data afişării listelor finale.
(3) Redistribuirea ulterioară a locurilor disponibilizate se face în baza listei candidaţilor în
aşteptare, fără schimbarea clasamentului general, în funcţie de opţiunile exprimate iniţial de către
candidat şi de media obţinută la interviu.
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CAPITOLUL VI
DESFĂŞURAREA STAGIILOR DE CERCETARE, DE STUDII SAU DE MOBILITATE
ACADEMICĂ DOCTORALĂ
Art.17 După afişarea listelor finale, candidaţii declaraţi admişi vor încheia un act adiţional la
contractul de studii în care se vor cuprinde detaliile privind desfăşurarea mobilităţii. Conţinutul
actului adiţional este prezentat în Anexa 3 pentru doctoranzii înmatriculați la solicitant și Anexa
4 pentru doctoranzii înmatriculați la partenerii naționali la prezenta metodologie, formulare
disponibile pe pagina www.performanta.ase.ro.
Art.18 (1) Pe perioada mobilităţii, studentul-doctorand va desfăşura activităţile de studiu, de
documentare, de cercetare, de experimentare etc., necesare pentru realizarea obiectivelor
specifice de cercetare.
(2) Activităţile de cercetare derulate pe perioada mobilităţii se vor realiza sub supervizarea
ştiinţifică a supervizorului ştiinţific/tutorelui din instituţia de primire.
Art.19 Obiectivele de cercetare asumate de doctorand pe perioada stagiului de studii, de
cercetare sau de mobilitate academică doctorală, cu avizul tutorelui, pot viza:
- realizarea unuia sau mai multor obiective de cercetare din programul ştiinţific de
cercetare;
- realizarea parţială a unuia sau mai multor obiective de cercetare;
- finalizarea tezei de doctorat.
Art.20 Pe perioada mobilităţii în cadrul proiectului, studentul-doctorand face obiectul
monitorizării de către echipa de implementare a proiectului şi are obligaţii de raportare.
Art.21 Pe perioada stagiului de studii, de cercetare sau de mobilitate academică doctorală,
studentul-doctorand sprijinit în cadrul proiectului beneficiază de un sprijin financiar lunar
suplimentar bursei în cuantum de 2000 lei/lună.
Art.22 La finalul mobilităţii, beneficiarul se va prezenta şi va depune la sediul proiectului
documentele enumerate mai jos, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la revenirea în ţară:
- Adeverinţa de la universitatea gazdă privind durata studiilor în străinătate (Certificate of
attendance – Anexa 5) semnată de supervizorul ştiinţific/tutorele din instituţia de primire,
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prin care să se certifice că studentul-doctorand a efectuat mobilitatea, parcurgând toate
activităţile prevăzute în planul de cercetare;
- Raport narativ asupra activităţii desfăşurate pe perioada de studii (întocmit de studentuldoctorand).
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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 MOBILITĂŢI DE STUDII 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 tatălui …. 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……………………………………………………......……………
Opţiunea/Opţiunile pentru Universitatea/
Universităţile de destinaţie
1.………………………………….......................
2…………………………………………....……
Avizul tutore:
da □
nu □

Perioada de mobilitate (nr. luni)
(max. 4 luni)
……………………………………………
…………………………………………….
Semnătura tutore…………………….

□ Declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Metodologie privind acordarea burselor de mobilitate în cadrul
proiectului „Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din
România” contract POSDRU/159/1.5/S/134197.
Data
Semnătura doctorandului
Documente anexate:
□ curriculum vitae redactat în limba română și într-o limba străină de circulaţie internaţională (cu poză)
□ scrisoare de motivare redactată în limba română și într-o limba străină de circulaţie internaţională
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□ planul de cercetare în care să se detalieze obiectivele, activităţile planificate şi rezultatele estimate a fi atinse pe durata
mobilităţii, (în limba română și într-o limba străină de circulaţie internaţională), avizat de conducătorul de doctorat.
□ lista de lucrări ştiinţifice redactată în limba română și într-o limba străină de circulaţie internaţională
□ scrisoare de acceptare din partea instituţiei de primire din Uniunea Europeană (doar pentru doctoranzii care candidează
pentru locurile din componenta doua a ofertei de mobilităţi) și traducerea acesteia în limba română
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Anexa 2

INVITATION

I…name of professor…….Faculty/department/centre……….. of the University…………..
confirm, by this official letter, that we invited Mrs./Mr. …surname and name……… PhD
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 …….doctoral domain…..
We will provide her/him with the standard facilities available to our PhD 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 doctoral 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: email, phone
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ANEXA 3
ACT ADIŢIONAL ..... LA CONTRACTUL DE STUDII DOCTORALE

PENTRU EFECTUAREA STAGIULUI DE STUDIU/CERCETARE/MOBILITATE TRANSNAŢIONALĂ
ACADEMICĂ DOCTORALĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI „PERFORMANŢĂ ŞI EXCELENŢĂ ÎN
CERCETAREA DOCTORALĂ ȘI POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE DIN
ROMÂNIA” CONTRACT POSDRU/159/1.5/S/134197
Nr. .................../...................

Între
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI (Instituţie Organizatoare de
Studii Universitare de Doctorat – I.O.U.S.U.D.), 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,
și

Prof. univ. dr………………………………………… conducător de doctorat numit în baza
Ordinului Ministrului Educaţiei nr............./................,
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 doctorand, 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 doctorat.
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Art. 1. Prezentul act adiţional reglementează aspectele specifice ale mobilităţii de cercetare în cadrul
proiectului POSDRU 159/1.5/S/134197.
Art. 2. Drepturile doctorandului
a) să beneficieze de suma de 2000 lei/lună, suplimentar la cuantumul bursei prevăzute în contractul
de studii doctorale, pe întreaga perioadă a mobilităţii.
b) să beneficieze de asistenţă din partea echipei de implementare a proiectului, pe perioada
mobilităţii.
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 doctorat.
Art. 3. Obligaţiile doctorandului
a) să îndeplinească, pe perioada mobilităţii doctorale, următoarele obiective de cercetare:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
b) să
realizeze,
pe
perioada
mobilităţii
doctorale,
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 trimtă în format electronic expertului
de monitorizare, Rapoarte de activităţi lunare în engleză și română cu privire la stadiul realizării
obiectivelor din fișele individuale de cercetare doctorală, vizate de supervizorul ştiinţific/tutorele
din instituţia de primire;
e) să înainteze echipei de management a proiectului, în maxim 10 zile lucrătoare de la finalizarea
stagiului de mobilitate, un raport narativ detaliat cu privire la modul de desfăşurare a activităţilor
şi obiectivelor atinse în perioada stagiului de mobilitate.
f) să prezinte o adeverinţă (Certificate of Attendance) semnat de supervizorul științific/tutore din
instituția de primire, prin care să se certifice durata studiilor în străinătate şi parcurgerea de către
doctorand(ă) a tuturor activităţilor şi obiectivelor prevăzute în perioada stagiului de mobilitate.
Art. 4. Drepturile tutorelui:
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a) să avizeze planul de cercetare stabilit cu doctorandul 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 doctorand 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 doctorandul 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 doctorand pe perioada
mobilităţii.
Art. 6. Nerespectarea de către doctorand 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
Rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti
TUTOR
Prof. univ. dr.

DOCTORAND BURSIER,

RESPONSABIL FINANCIAR,
Lect. Univ.dr.
CONSILIER JURIDIC,
EXPERT MOBILITĂȚI,
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Anexa 4
ACT ADIŢIONAL ..... LA CONTRACTUL DE STUDII DOCTORALE

PENTRU EFECTUAREA STAGIULUI DE STUDIU/CERCETARE/MOBILITATE TRANSNAŢIONALĂ
ACADEMICĂ DOCTORALĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI „PERFORMANŢĂ ŞI EXCELENŢĂ ÎN
CERCETAREA DOCTORALĂ ȘI POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE DIN
ROMÂNIA” contract POSDRU 159/1.5/S/142115
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

Nr. .................../...................

Între
(denumirea univeristații)……….. (Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de
Doctorat – I.O.U.S.U.D.), cu sediul în ……………, reprezentată de prof. univ. dr. …(nume și
prenume)……., în calitate de Rector şi ec. ………(nume și prenume)……………. în calitate de Director
General,
și

Prof. univ. dr………………………………………… conducător de doctorat numit în baza
Ordinului Ministrului Educaţiei nr............./................,
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 doctorand, 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
159/1.5/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 doctorat.
Art. 1. Prezentul act adiţional reglementează aspectele specifice ale mobilităţii de cercetare în cadrul
proiectului POSDRU 159/1.5/S/134197.
Art. 2. Drepturile doctorandului
e) să beneficieze de suma de 2000 lei/lună, suplimentar la cuantumul bursei prevăzute în contractul
de studii doctorale, pe întreaga perioadă a mobilităţii.
f) să beneficieze de asistenţă din partea echipei de implementare a proiectului, pe perioada
mobilităţii.
g) să beneficieze de logistica aferentă cercetării din partea universităţii/centrului de cercetare gazdă.
h) să beneficieze de informaţiile necesare pentru buna desfăşurare a programului de doctorat.
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Art. 3. Obligaţiile doctorandului
g) să îndeplinească, pe perioada mobilităţii doctorale, următoarele obiective de cercetare:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
h) să
realizeze,
pe
perioada
mobilităţii
doctorale,
următoarele
activităţi
de
cercetare:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
să se conformeze reglementărilor specifice cu privire la activităţile de cercetare ale
universităţii/centrului de cercetare gazdă.
j) să încarce pe site-ul proiectului www.excelenta.ase.ro şi să trimtă în format electronic expertului
de monitorizare, Rapoarte de activităţi lunare cu privire la stadiul realizării obiectivelor din fișele
individuale de cercetare doctorală, vizate de supervizorul ştiinţific/tutorele din instituţia de
primire;
k) să înainteze echipei de management a proiectului, în maxim 10 zile lucrătoare de la finalizarea
stagiului de mobilitate, un raport narativ detaliat cu privire la modul de desfăşurare a activităţilor
şi obiectivelor atinse în perioada stagiului de mobilitate.
l) să prezinte o adeverinţă (Certificate of Attendance) semnat de supervizorul științific/tutore din
instituția de primire, prin care să se certifice durata studiilor în străinătate şi parcurgerea de către
doctorand(ă) a tuturor activităţilor şi obiectivelor prevăzute în perioada stagiului de mobilitate.
i)

Art. 4. Drepturile tutorelui:
c) să avizeze planul de cercetare stabilit cu doctorandul pentru perioada mobilităţii, precum şi
modificări ale acestuia, cu informarea echipei de management a proiectului POSDRU
159/1.5/S/134197;
d) să evalueze gradul de realizare a obiectivelor de cercetare şi dobândirea de către doctorand 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:
c) să colaboreze, pe perioada mobilităţii, împreună cu supervizorul ştiinţific desemnat de instituţia
de primire din Uniunea Europeană, cu privire la modul în care doctorandul realizează obiectivele
activităţile de cercetare din planul de cercetare stabilit pentru perioada mobilităţii;
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d) să coopereze cu supervizorul ştiinţific/tutorele desemnat de instituţia de primire din Uniunea
Europeană pentru buna desfăşurare a activităţilor de cercetare realizate de doctorand pe perioada
mobilităţii.
Art. 6. Nerespectarea de către doctorand 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.

RECTOR,
Prof. univ. dr.

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

TUTOR
Prof. univ. dr.

DOCTORAND BURSIER,

RESPONSABIL FINANCIAR,
Lect. Univ.dr.
CONSILIER JURIDIC,
EXPERT MOBILITĂȚI,
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Anexa 5

Certificate of Attendence

To whom it may concern,

I … name of professor…………………. Faculty/department/centre ……….. of the
University ………….. hereby certify that Mrs./Mr. ….. surname and name………,
PhD student, within the project Performance and excellence in doctoral and
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postdoctoral research in Romanian economics science domain –

contract

POSDRU 159/1.5/S/134197, attended in our Faculty/department/centre a research
stay between ……. month and year…. and …. month and year …. and carried out
activities in the field of ……. doctoral domain …..

I consider that objectives and research activities of the PhD student research during
the mobility program are fullfield.

Prof.______________________
(surname and name )
____________________
(date)
___________________
(signature)
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