METODOLOGIE DE SELECŢIE
A 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
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Cadrul legislativ
Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de selecţie a cercetătorilor postdoctorat în cadrul
proiectului „Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi postdoctorală în domeniul
ştiinţelor economice din România” au la bază prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
dispoziţiile specifice prevăzute în Ghidul Solicitantului nr. 159 POSDRU precum şi condiţiile
specificate în contractul de finanţare al proiectului POSDRU/159/1.5/S/134197.
Art.2. În cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/134197 sunt scoase la concurs un număr de 55
burse postdoctorale repartizate astfel:
 28 la Academia de Studii Economice pentru ariile tematice Concurenţă şi competivitate pe
piaţa internă a Uniunii Europene; Indicatori socio-economici şi ştiinţifici în politicile
economice la nivel micro şi macroeconomic;
 9 la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca pentru aria tematică Guvernanţa în
societatea cunoaşterii
 9 la Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi pentru aria tematică Creştere şi ocupare în
societatea cunoaşterii
 9 la Universitatea de Vest din Timişoara pentru aria tematică Stabilitatea economică şi
socială în Uniunea Europeană
CAPITOLUL I
PRINCIPIILE PROCESULUI DE SELECŢIE
Art.3. Pentru procesul de selecţie sunt eligibili cercetătorii postdoctorat care îndeplinesc simultan
următoarele condiţii:
 provin de la beneficiar sau parteneri și/sau alți cercetători postdoctorat care aleg să îşi
completeze stagiul de cercetare la altă instituţie de învăţământ superior sau institut de
cercetare decât cea unde activează ca cercetător;
 nu au mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse postdoctorale
finanțate în cadrul POSDRU, DMI 1.5.;
 deţin titlul de doctor în ştiinţe economice cu cel mult, înainte de admiterea în programul
postdoctoral, respectiv dacă între data Ordinului de ministru de confirmare a titlului de
doctor în ştiinţe economice/data atestatului de echivalare a titlului de doctor obţinut în
străinătate şi data publicării listelor definitive a candidaţilor admişi, urmare a soluţionării
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eventualelor contestaţii (31 mai 2014, conform Calendarului de selecţie a cercetătorilor
postdoctorat afişat pe site-ul proiectului www.performanta.ase.ro), intervalul de timp este de
maxim 5 ani.
Art.4. Procesul de selecţie a beneficiarilor de bursă postdoctorală se va realiza în două etape –
înscrierea şi verificarea eligibilităţii candidaţilor, respectiv evaluarea candidaţilor eligibili.
Art.5. Componenţa dosarului de concurs şi calendarul înscrierii vor fi afişate pe site-ul programului
www.performanta.ase.ro.
Art.6. Dosarul de concurs are următorul conţinut:
a) cererea de înscriere (Anexa 1);
b) copie legalizată a diplomei de doctor/atestatului de echivalare a titlului ştiinţific de doctor
obţinut în România sau în străinătate în domeniul ştiinţelor economice;
c) curriculum vitae (format european), semnat pe fiecare pagină;
d) adeverinţă de la locul de muncă, prin care se atestă postul deţinut în cadrul unei
universităţi/institut de cercetare;
e) copie legalizată a certificatului de naştere;
f) copie legalizată a certificatului de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);
g) proiectul individual de cercetare postdoctorală (Anexa 2) în format fizic, în cinci exemplare,
fără elementele de identificare a candidatului, pentru a asigura principiile nediscriminării şi ale
egalităţii de şanse;
h) autoevaluarea competenţei ştiinţifice (Anexa 3);
i) ierarhia opţiunilor, numai în cazul înscrierii la ariile tematice coordonate de către ASE;
j) formular de înregistrare a grupului ţintă;
k) declaraţie tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal;
l) un CD care va conţine în format editabil: (1) Curricullum vitae (format european); (2)
Autoevaluarea competenţei ştiinţifice; (3) Formularul de înregistrare a grupului ţintă; (4)
Proiectul individual de cercetare postdoctorală
Art.7. Proiectul individual de cercetare postdoctorală trebuie să se raporteze la temele prioritare de
cercetare şi la Strategia Naţională de Cercetare-Dezvoltare-Inovare 2007-2013. Candidaţii vor
consulta pe site-ul programului www.performanta.ase.ro, documentele: Arii tematice şi Teme
prioritare de cercetare postdoctorală, Strategia Naţională de Cercetare-Dezvoltare-Inovare 20072013, precum şi Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare-Inovare 2007-2013. Orientativ se poate
consulta şi capitolul 1.2 din Programul 4 “Parteneriate în domeniile prioritare” elaborat de către
Centrul Naţional de Management Programe.
CAPITOLUL II. ÎNSCRIEREA ŞI VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII
Art.8. Candidaţii completează formularul de înscriere de pe site-ul proiectului
(www.performanta.ase.ro) şi depun dosarul de concurs la sediul proiectului de la universitatea în
responsabilitatea căreia se află aria tematică pentru care au optat.
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Art.9. Comisiile de înscriere sunt formate din doi membri, unul dintre aceştia fiind expertul privind
monitorizarea implementării programului.
Art.10. Una din următoarele situaţii determină respingerea dosarului de concurs:
 nerespectarea criteriilor privind eligibilitatea;
 lipsa oricărui document dintre cele stabilite la Art.6;
 neconcordanţa dintre forma fizică şi electronică a elementelor solicitate în dosarul de
concurs;
 existenţa unor elemente de identificare a candidatului în cadrul Proiectului individual de
cercetare postdoctorală.
Art.11. În prezenţa candidatului se notează un cod pe fiecare dintre cele cinci exemplare ale
Proiectului individual de cercetare, care sunt introduse într-un plic sigilat.
Art.12. Echipa de management verifică eligibilitatea candidaţilor înscrişi.
Art.13. În termenul stabilit de calendarul selecţiei, solicitantul şi universităţile partenere vor afişa
listele candidaţilor declaraţi eligibili şi neeligibili.
CAPITOLUL III. EVALUAREA CANDIDAŢILOR
Art.14. Selecţia candidaţilor în vederea acordării burselor postdoctorale în cadrul proiectului
POSDRU/159/1.5/S/134197 va fi realizată de cinci Comisii de Selecţie (două la solicitant,
respectiv câte una la universităţile partenere).
Art.15. Comisiile de selecţie sunt formate din 3-4 membri, respectiv din tutorii postdoctorat şi din
experţii pe termen scurt, desemnaţi de către managerul proiectului. Atribuţiile de secretariat ale
Comisiilor vor fi asigurate de către experţii de monitorizare.
Art.16. Evaluarea candidaţilor eligibili este realizată de către fiecare membru al Comisiilor de
selecţie în două faze:
a) evaluarea calităţii Proiectului individual de cercetare postdoctorală, în care membrii Comisiilor
de selecţie nu vor cunoaşte identitatea autorului Proiectului de cercetare postdoctorală (metoda
oarbă), pe baza fişei de evaluare (Anexa 4.);
b) evaluarea prin interviu a competenţei ştiinţifice (Anexa 5).
Art.17. Programarea candidaţilor pentru interviu va fi publicată pe site-ul proiectului, conform
calendarului selecţiei.
Art.18. Comisia de selecţie evaluează candidaţii prezenţi la interviu şi stabileşte un punctaj
conform Anexei 5. Neprezentarea candidaţilor înscrişi la interviu conduce la eliminarea acestora din
procesul de selecţie.
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Art.19. Echipa de implementare a proiectului va centraliza punctajele acordate de către fiecare
membru al Comisiei de selecţie în cadrul celor două faze de evaluare în vederea stabilirii
punctajului de selecţie general.
Art.20. Punctajul de selecţie general (PSG) a candidaţilor se calculează pe baza punctajelor finale
ale membrilor Comisiilor de selecţie, astfel:
PSG=(PE*0.5+PI*0.5)
unde:
PE – media aritmetică a punctajului final obţinut la evaluarea proiectului individual de cercetare
postdoctorală (maxim 100 de puncte);
PI – media aritmetică a punctajului final obţinut la interviu (maxim 100 de puncte)
Art.21. Candidaţii al căror PSG este mai mic de 60 de puncte vor fi declaraţi respinşi.
Art.22. În caz de balotaj, departajarea candidaţilor se va face în funcţie de următoarele criterii:
a. media punctajelor obţinute la evaluarea Proiectului individual de cercetare postdoctorală;
b. numărul de articole publicate în reviste indexate BDI, începând cu 1 ianuarie 2013;
c. numărul de cărţi de specialitate publicate.
Art.23. Echipa de implementare a proiectului publică rezultatele procesului de selecţie cuprinzând
următoarele categorii: candidaţi admişi în grupul ţintă, candidaţi admişi în aşteptare şi candidaţi
respinşi.
Art.24. Contestaţia privind evaluarea Proiectului individual de cercetare postdoctorală se depune în
conformitate cu calendarul selecţiei. Rezultatele evaluării pe bază de interviu nu se contestă.
Art.25. În cazul în care, în urma procesului de selecţie, rămân locuri neocupate la una dintre ariile
tematice acestea pot fi redistribuite prin decizia managerului de proiect.
Art.26. Candidaţii declaraţi admişi vor semna în termenul prevăzut de calendarul de selecţie
Contractul individual de cercetare, care va cuprinde drepturile şi obligaţiile ce decurg din statutul de
cercetător postdoctorat. Un model al acestui Contract este disponibil pe site-ul proiectului
www.performanta.ase.ro.
Art.27. Candidatul care nu semnează Contractul individual de cercetare va fi declarat eliminat din
grupul ţintă al proiectului, iar locul acestuia este ocupat de primul candidat aflat pe lista de
aşteptare.
DISPOZIŢII FINALE
Art.28. După finalizarea procesului de selecţie, în cazul în care rămân locuri neocupate, managerul
de proiect poate decide organizarea unui nou proces de selecţie.
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Art.29. Prezenta metodologie a fost elaborată de către 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 selecţia cercetătorilor postdoctorat, la
data de 25.04.2014. Prezenta metodologie poate fi completată în funcţie de necesităţile reale care
decurg din implementarea proiectului.

Manager de proiect,
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE
Rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti
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Anexa 1.
CERERE DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul(a)__________________________________________________________,
doctor în ştiinţe economice conform Ordinului nr._________din anul____________________vă
rog să-mi aprobaţi înscrierea la Concursul de selecţie pentru acordarea burselor postdoctorale în
cadrul proiectului “Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul
ştiinţelor economice din România” (Contract POSDRU/159/1.5/S/134197), proiect finanţat în
perioada 2014-2015 din Fondul Social European (FSE), Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Declar pe proprie răspundere că nu sunt membru al grupului ţintă într-un alt program
postdoctoral (finanţat prin FSE sau din fonduri publice), că nu am mai beneficiat anterior de sprijin
financiar prin proiecte de burse postdoctorale finanțate în cadrul POSDRU, DMI 1.5 şi că nu voi
candida pentru o altă bursă de cercetare postdoctorală, pe durata desfăşurării proiectului. Menţionez
că am luat notă de prevederile Regulamentului privind desfăşurarea proiectului şi a Metodologiilor
disponibile pe site-ul programului www.performanta.ase.ro.
Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
a) copie legalizată a diplomei de doctor/atestatului de echivalare a titlului ştiinţific de doctor
obţinut în România sau în străinătate în domeniul ştiinţelor economice;
b) curriculum vitae (format european), semnat pe fiecare pagină;
c) adeverinţă de la locul de muncă, prin care se atestă postul deţinut în cadrul unei
universităţi/institut de cercetare;
d) copie legalizată a certificatului de naştere;
e) copie legalizată a certificatului de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);
f) proiectul individual de cercetare postdoctorală (Anexa 2) în format fizic, în cinci exemplare,
fără elementele de identificare a candidatului, pentru a asigura principiile nediscriminării şi ale
egalităţii de şanse;
g) autoevaluarea competenţei ştiinţifice (Anexa 3);
h) ierarhia opţiunilor, numai în cazul înscrierii la ariile tematice coordonate de către ASE;
i) formular de înregistrare a grupului ţintă;
j) declaraţie tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal;
k) un CD care va conţine în format editabil: (1) Curricullum vitae (format european); (2)
Autoevaluarea competenţei ştiinţifice; (3) Formularul de înregistrare a grupului ţintă; (4)
Proiectul individual de cercetare postdoctorală.
Data,
Semnătura,
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Anexa 2.
PROIECTUL INDIVIDUAL DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ
Proiectele de cercetare nu trebuie să conţină elemente care ar putea contribui la identificarea
candidatului.
1. TITLUL PROIECTULUI DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ

2. TERMENI CHEIE (maxim 5 termeni)
1.
2.
3.
4.
5.
3. Obiectivele proiectului (max. 3000 caractere)
Descrieţi obiectivele proiectului individual specificând modul în care acestea în concordanţă cu
obiectivele şi temele prioritare de cercetare ale proiectului “Performanţă şi excelenţă în cercetarea
doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România” (Contract
POSDRU/159/1.5/S/134197)

4. Etapizarea cercetării (max. 2000 caractere)
Enumeraţi etapele şi activităţile pe care intenţionaţi să le desfăşuraţi pe parcursul proiectului şi
arătaţi modul în care acestea sunt corelate cu activităţile prevăzute în regulamentul proiectului de
cercetare postdoctorală.

5. Stadiul actual al cunoaşterii şi potenţialele contribuţii la dezvoltarea acestuia
(max. 5000 caractere)
Descrieţi pe scurt stadiul actual al cunoaşterii în domeniul de cercetare la care se referă proiectul
raportându-vă la cele mai recente realizări în domeniul respectiv. Prezentaţi lista bibliografică a
celor mai reprezentative cinci titluri din domeniul de cercetare. Relevaţi potenţialele contribuţii pe
care proiectul dumneavoastră le poate aduce la dezvoltarea domeniului de cercetare. Evidenţiaţi
gradul de originalitate/inovare al metodelor de cercetare propuse şi al obiectivelor asumate.
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Anexa 3.
Autoevaluarea competenţei ştiinţifice
1. Domenii de competenţă şi rezultate semnificative, atât rezultate teoretice şi practice (expertiza
ştiinţifică în domeniul abordat)

2. Lucrări ştiinţifice publicate:
 Articole publicate în reviste indexate ISI Thomson
 Articole publicate în reviste indexate în cel puţin două baze de date internaţionale
recunoscute
 Comunicări în proceedings-uri indexate ISI şi indexate în cel puţin două baze de date
internaţionale recunoscute BDI
 Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale şi naţionale recunoscute

3. Numărul de citări ale rezultatelor cercetării personale (se va indica sursa de identificare a
acestora; de ex. Google Academic)

4. Membru în colective de redacţie ale unor reviste indexate ISI, BDI sau în colective
editoriale ale unor edituri recunoscute

5. Premii naţionale şi internaţionale acordate de Asociaţii profesionale şi instituţii de
prestigiu în urma unui proces demonstrabil de evaluare

6. Experienţa acumulată ca membru în echipa de cercetare a unor proiecte şi contracte de cercetare
naţionale şi internaţionale câştigate prin competiţie (titlul, perioada, sursa de finanţare).
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Anexa 4.

FIŞĂ DE EVALUARE
A PROIECTULUI INDIVIDUAL DE CERCETARE 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

COD CANDIDAT
A. Criterii de evaluare a calităţii Proiectului individual de cercetare
postdoctorală
1.Obiectivele proiectului (0-20 de pct).
1.1 Claritatea obiectivelor(0-10 de pct). Se va evalua coerenţa formulării obiectivelor de cercetare
postdoctorală propuse, claritatea şi concisivitatea exprimării, precum şi actualitatea ştiinţifică
a acestor obiective.
0
Argumentarea punctajului acordat:1

1.2 Corelaţia dintre obiectivele stabilite si finanţarea acordată(0-5 de pct). Se va aprecia gradul de
susţinere a cercetării propuse prin finanţarea acordată.
0
Argumentarea punctajului acordat:

1.3 Relevanţa obiectivelor pentru proiectul de cercetare postdoctorală (0-5 de pct) .Se va considera
modul în care obiectivele propuse sunt pertinente în raport cu aria tematică precum şi gradul de
originalitate şi impactul ştiinţific în domeniul. Se va ţine cont de modul şi gradul în care obiectivele
stabilite contribuie la realizarea proiectului de cercetare.
0
Argumentarea punctajului acordat:

2. Etapizarea cercetării (0-20 de pct).
2.1 Coerenţa logică a etapelor şi activităţilor proiectului în concordanţă cu obiectivele
programului postdoctoral (0-10 de pct). Se va avea în vedere logica derulării activităţilor şi
parcurgerii etapelor cercetării pentru atingerea obiectivelor proiectului posdoctoral.
Pentru fiecare dintre cȃmpurile în care vi se solicită argumentarea punctajului aveţi la dispoziţie un număr maxim
9
de 650 de caractere
1
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0
Argumentarea punctajului acordat:

2.2 Corelaţia dintre obiectivele propuse şi activităţile proiectului(0-10 de pct). Se va verifica atât
legătura dintre obiective şi activităţi şi măsura în care acestea contribuie la atingerea obiectivelor
proiectului individual.
0
Argumentarea punctajului acordat:

3. Stadiul actual al cunoaşterii şi potenţialele contribuţii la dezvoltarea acestuia
(0-30 de pct).

3.1 Capacitatea de a surprinde aspectele esenţiale ale domeniului de cercetare (0-10 de pct)..
Respectarea cerinţelor formale de structură şi conţinut a proiectul individual de cercetare cu
evidenţierea aportului ştiinţific asupra cunoaşterii în domeniu, ţinând cont de focalizarea
cercetării pe problemele esenţiale ale ştiinţei economice.
0
Argumentarea punctajului acordat:

3.2 Selectarea celor mai relevante şi recente surse bibliografice pentru domeniul de cercetare
(0-5 de pct). Se va evalua conceperea referenţialului ştiinţific apreciind nivelul, actualitatea şi
relevanţa celor cinci publicaţii indicate în descrierea stadiului actual al cunoaşterii.
0
Argumentarea punctajului acordat:

3.3 Relevanţa potenţialelor contribuţii proprii pentru domeniul de cercetare (0-10 de pct).
Reliefarea fondului ştiinţific al problematicii propuse prin proiectul individual în care trebuie să se
identifice şi explice potenţialele contribuţii personale.
0
Argumentarea punctajului acordat:

3.4 Gradul de fezabilitate al contribuţiilor propuse (0-5 de pct). Sugerarea unor soluţii viabile în
raport cu problematica abordată şi cu realităţile economice ale lumii actuale.
0
Argumentarea punctajului acordat:
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TOTAL GENERAL
Evaluator,
Prof.univ.dr.
Grila de evaluare a Proiectului individual de cercetare 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
A. Criterii de evaluare a calităţii Proiectului individual de
cercetare postdoctorală
1.Obiectivele proiectului
1.1 Claritatea obiectivelor
1.2 Corelaţia dintre obiectivele stabilite si finanţarea acordată
1.3 Relevanţa obiectivelor pentru proiectul de cercetare
postdoctorală
2. Etapizarea cercetării
2.1 Coerenţa logică a etapelor şi activităţilor proiectului în
concordanţă cu obiectivele programului postdoctoral
2.2 Corelaţia dintre obiectivele propuse şi activităţile
proiectului
3. Stadiul actual al cunoaşterii şi potenţialele contribuţii la
dezvoltarea acestuia
3.1 Capacitatea de a surprinde aspectele esenţiale ale
domeniului de cercetare
3.2 Selectarea celor mai relevante şi recente surse bibliografice
pentru domeniul de cercetare
3.3 Relevanţa potenţialelor contribuţii proprii pentru domeniu
de cercetare
3.4 Gradul de fezabilitate al contribuţiilor propuse

Punctaj
(max. 100 puncte)
30
10
10
10
30
15
15
40
15
5
10
10
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Anexa 5.
Criterii pentru evaluarea pe bază de interviu a competenţei ştiinţifice
Gradul în care experienţa ştiinţifică şi/sau profesională este
relevantă pentru proiect
Corelaţia dintre lucrările ştiinţifice publicate şi obiectivele
asumate în cadrul proiectului. Calitatea lucrărilor ştiinţifice
publicate
Recunoaşterea rezultatelor cercetării
Relevanţa experienţei acumulate în cadrul altor proiecte de
cercetare
TOTAL

25
50

15
10
100
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