
 

 

 

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 postdoctorale în sprijinul 
cercetării” 
Titlul proiectului: “Cresterea atractivitatii si performantei programelor de formare 
doctorala si postdoctorala pentru cercetatori in stiinte ingineresti - ATRACTING” 
Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/137070  
Beneficiar: Universitatea Politehnica Timisoara 

 
 
 

PROCEDURA DE DEPUNERE, EVALUARE ŞI SELECŢIE A CERERILOR 
DE FINANTARE PROIECTE DE CERCETARE POSTDOCTORAT 

 
Procedura de faţă este complementară anunţului „LANSAREA COMPETIŢIEI DE ACORDARE DE BURSE DE 

CERCETARE POSTDOCTORALA ÎN CADRUL PROIECTULUI STRATEGIC POSDRU ID 137070” și este destinată 
reglementării desfășurării concursului de selecţie a grupului ţintă a celor 36 cercetători postdoctorat, cu stagiu la UPT. 

 
1. Redactarea cererii de finanţare a proiectului de cercetare: 
Cererea de finanţare a proiectului de cercetare postdoctorat se redactează de catre candidat folosind formularul 

„Cerere de finanţare proiect de cercetare postdoctorat” din Anexa 1 la prezenta procedură. 
Grupul ţintă eligibil include numai cetăţeni UE cu domiciliul sau reşedinţa legală în România. Cercetătorii 

postdoctorat selectaţi ca grup ţintă trebuie să deţină titlul ştiinţific de doctor, obţinut în România sau în străinătate cu 
cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. La data selecţiei ca grup ţintă, cercetătorii care au 
obţinut titlul ştiinţific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform 
legislaţiei naţionale în vigoare. In cadrul proiectului ID 137070 sunt eligibili doar candidatii pentru care Ordinul de 
Ministru prin care s-a atribuit titlul de doctor este emis ulterior datei de 07.05.2009. 

Documentele care atesta eligibilitatea in cadrul grupului tinta vor fi depuse de catre candidat in copie, semnate de 
catre candidat pentru conformitate cu originalul. 

 
2. Depunerea cererilor de finanţare a proiectelor: 
2.1. Cererea de finanţare a proiectului de cercetare postdoctorat (impreuna cu toate celelalte documente 

justificative, inclusiv CV in format EuroPass) trebuie transmisa catre UPT in 2 exemplare originale semnate de catre 
candidat, intr-una din formele alternative prevazute la aliniatele 2.1.1 si 2.1.2. 

2.1.1. Depunerea personala sau prin imputernicit, în 2 exemplare tipărite si semnate de catre candidat, până la 
data de 28.04.2014, ora 1400 la Oficiul de evidenţă şi monitorizare a contractelor de cercetare (OEMCC), 
dezvoltare şi inovare al UPT (Rectorat UPT, Pta. Victoriei, No 2, etaj II, 300006 Timisoara), in atentia dnei. 
Agnes Stepanian. Cele 2 exemplare vor fi introduse întrun plic pe care se va scrie „Cerere de Finanţare 
pentru bursă de cercetare postdoctorală ATRACTING - cod 137070 / Candidat ...........................................”. 

2.1.2. Transmiterea initiala a tuturor documentelor prin email, pe adresa agnes.stepanian@upt.ro, până la data 
de 28.04.2014, ora 1400, urmata de expedierea cererii de finantare si a documentelor insotitoare prin 
posta, pe adresa: Universitatea Politehnica Timisoara, Rectorat, Pta. Victoriei, nr. 2, 300006 Timisoara, in 
atentia dnei. Agnes Stepanian, cu data postei până la data de 28.04.2014, ora 1400. Documentele vor fi 
transmise in plic sigilat, cu menţiunea „Cerere de Finanţare pentru bursă de cercetare postdoctorală 
ATRACTING - cod 137070 / Candidat ............................................”.  

2.2. Persoana de la OEMCC care primește cererea de finanţare va verifica propunerea de proiect pentru a se 
asigura că documentaţia a fost predată în forma solicitată, există toate secţiunile completate şi Anexele depuse, 
conform Listei de Verificare, după care va marca pe prima pagina a Cererii de finantare Codul identificare. Fiecarui 
candidat i se va elibera un număr de înregistrare, pe care il primeste personal (in cazul procedurii descrise la pct. 2.1.1), 

http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2013-2014/posdru/137070/03_Cerere_finantare_postdoc.docx
mailto:agnes.stepanian@upt.ro


 2 

fie prin email (in cazul procedurii descrise la pct. 2.1.2). Nu se permite completarea secţiunilor şi 
anexelor/clarificări/completări formale/corectarea viciilor de formă, după înregistrarea cererii. 
 

3. Evaluarea cererilor de finanţare 
Cererile de finaţare se supun la două evaluări cumulative, Evaluarea 1 și Evaluarea 2, în urma cărora se poate 

acorda un punctaj maxim de 100 puncte. 
Evaluarea 1 are ca obiectiv aprecierea propunerii de proiect din punctul de vedere al calităţii, performanţelor 

planificate pe intervalul de implementare a proiectului, capacitatii de integrare în colectivele de cercetare și capacitatii 
de a contribui la consolidarea cercetării postdoctorale în UPT. Evaluarea se realizează în mod independent de către 2 
evaluatori numiţi de către echipa de implementare a proiectului, astfel încât să nu existe nici un fel de conflicte de 
interese. Criteriile de evaluare sunt cele de la punctul 8 al prezentei proceduri. Fiecare evaluator va acorda un punctaj 
maxim de 85 de puncte. Punctajul la evaluarea 1 se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de 
evaluatori. 

Evaluarea 2 are ca obiectiv aprecierea gradului de racordare a proiectului de cercetare postdoctorat la planul 
strategic (http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2012-2013/ps/Plan_strategic_UPT_2012-
2016_Anexa_HS25_25_04_2013.pdf) de cercetare a Universităţii Politehnica Timișoara. Evaluarea se face de către un 
comitet de selecţie numit de către directorul de proiect astfel încât să nu existe nici un fel de conflicte de interese. 
Comitetul de selecţie va acorda un punctaj de maxim 15 puncte. 

Baremul minimal pentru aprobarea cererii de finantare a proiectelor de cercetare postdoctorat si obtinerea unei 
burse de cercetare postdoctorala in cadrul proiectului ATRACTING – ID 137070 este de 75 puncte. 

 
4. Comunicarea rezultatelor 
Rezultatele competiţiei de selecţie se comunică atât pe site-ul UPT la adresa 

http://www.upt.ro/pagina_princ.php?cat=nu_pagini&id=cdakF, cât și fiecărui aplicant în parte prin e-mail. 
Selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajelor acordate, rezultatele comunicându-se în 2 etape: 

 Etapa 1 – Rezultate preliminare (05.05.2014, ora 1400) 

 Etapa 2 – Rezultate finale (07.05.2014, ora 1400).  
Rezultatele finale vor ţine seama de analizarea contestaţiilor.  
Lista tutorilor solicitaţi într-o primă etapă de Școala doctorală a UPT și echipa de management și implementare a 

proiectului se găsește în Anexa 2 la prezenta procedură. 
 
5. Contestaţii 
După comunicarea rezultatelor preliminare, aplicanţii cererilor de finantare a proiectelor de cercetare 

postdoctorat pot depune contestaţii prin email (pe adresa agnes.stepanian@upt.ro, cu solicitare confirmare primire) 
sau la OEMCC, până la data de 06.05.2014, ora 1400. Răspunsul se dă odată cu comunicarea rezultatelor finale ale 
competiţiei de selecţie. 

 
6. Cuantumul bursei 
Cuantumul bursei de cercetare postdoctorală din cadrul proiectului strategic ID 137070 este de 3.700 lei/lună și se 

acordă începând cu ziua următoare semnării contractului dintre UPT și cercetătorul postdoctorat, până la încheierea 
perioadei de implementare a proiectului.  

 
7. Calendarul competiţiei de selecţie 

 15.04.2014 - 28.04.2014, ora 1400   – depunerea  cererilor de finanţare; 

 28.04.2014, ora 1800            – publicarea listei de verificare a eligibilitatii 

 05.05.2014, ora 1400          – comunicarea rezultatelor preliminare ale competiţiei de selecţie; 

 06.05.2014, ora 1400          – termen limită pentru depunerea contestaţiilor; 

 07.05.2014, ora 1400          – anunţarea rezultatelor finale ale competiţiei de selecţie; 

 08.05.2014 – 09.05.2014         – semnarea contractelor de acordare a burselor postdoctorat. 
 

8. Criterii de evaluare – Evaluarea 1 
1) Importanţa şi relevanţa conţinutului ştiinţific (15 puncte) 
1.1. Calitatea redactării rezumatului: 2 puncte 
1.2. Claritatea scopului principal urmărit: 2 puncte 
1.3. Claritatea descrierii stadiului actual şi a problemelor de rezolvat de actualitate în domeniu: 4 puncte 
1.4. Nivelul de informare şi calitatea bibliografiei: 2 puncte  
1.5. Importanţa şi relevanţa temei în plan ştiinţific: 3 puncte 
1.6. Importanţa şi relevanţa temei în plan socio-economic: 2 puncte 
 
2) Calitatea contribuţiilor originale propuse (30 puncte)  

http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2012-2013/ps/Plan_strategic_UPT_2012-2016_Anexa_HS25_25_04_2013.pdf
http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2012-2013/ps/Plan_strategic_UPT_2012-2016_Anexa_HS25_25_04_2013.pdf
http://www.upt.ro/pagina_princ.php?cat=nu_pagini&id=cdakF
http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2013-2014/posdru/137070/04_Tutori_postdoc.pdf
mailto:agnes.stepanian@upt.ro
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2.1. Claritatea formulării obiectivelor măsurabile/contribuţiilor propuse: 4 puncte 
2.2. Viabilitatea ştiinţifică a soluţiilor propuse; calitatea metodologiei de cercetare: 8 puncte  
2.3. Gradul de originalitate şi noutate a soluţiilor propuse: 7 puncte  
2.4. Gradul de complexitate a problemei şi soluţiilor propuse: 6 puncte 
2.5. Gradul de interdisciplinaritate al proiectului propus: 3 puncte 
2.6. Impactul preconizat al proiectului (în planul cunoaşterii şi în plan socio-economic): 2 puncte 
 
3) Planul de realizare a proiectului (20 puncte)  
3.1. Claritatea planului de realizare – corespondenţa dintre obiective şi activităţile propuse: 4 puncte 
3.2. Coerenţa planului – fluxul de activităţi şi corelarea dintre acestea: 4 puncte  
3.3. Modul de valorificare a rezultatelor proiectului: 6 puncte  
3.4. Gradul de fezabilitate a proiectului: 6 puncte  
 
4) Competenţa ştiinţifică a aplicantului (20 puncte)  
4.1. Calitatea rezultatelor teoretice și practice anterioare: 9 puncte 
4.2. Calitatea şi vizibilitatea în planul publicaţiilor ştiinţifice: 8 puncte 
4.3. Experienţa anterioară în proiecte de cercetare: 3 puncte 
 

 

Echipa de implementare a proiectului 
 
Timișoara, 14.04.2014 
 


