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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL

UMAN
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Prioritatea de investiții – 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare
pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor
de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru
anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea
de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie
Apel de proiecte POCU/993/6/13 „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”
Obiectiv Specific: O.S.6.13. - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar
universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la
activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de
specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului - Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea
doctorală și postdoctorală de excelență - PROINVENT
Cod Proiect: SMIS 153299
Contract nr. 62487/03.06.2022
Beneficiar: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Lider:

Parteneri:

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Obiectiv specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă
urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economic e cu potențial
competitiv, identificate conform SNC, şi domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI
Titlul proiectului: Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență - PROINVENT
Contract nr. 62487/03.06.2022 POCU/993/6/13 - Cod SMIS: 153299

METODOLOGIE DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ – DOCTORANZI
și CERCETĂTORI POST-DOCTORAT
în vederea acordării de sprijin financiar în cadrul proiectului Program pentru
creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de
excelență (PROINVENT) – Cod Contract: POCU/993/6/13
Cadru legislativ
Organizarea și desfășurarea selecţiei grupului țintă doctoranzi și cercetători postdoctorat în cadrul proiectului Program pentru creșterea performanței și inovării în
cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență (PROINVENT) - Cod Contract
POCU/993/6/13 au la bazăprevederile Legii EducaţieiNaţionale nr. 1/2011, ale Hotărârii
Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, ale
Regulamentelor privind organizarea și desfășurarea programelorde studii universitare de
doctorat și postdoctorat aprobate de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, ale
Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București, ale Universității de Științe
Agronomice și Medicină Veterinară din București, ale Universităţii Naționale de Artă Teatrală și
Cinematografică „I.L. Caragiale" din București, ale Universității „Ovidius” din Constanţa, ale
Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, ale Universității de Științe Agricole și Medicină
Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara, ale Universității pentru
Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași și ale Universității Națională de Arte „George
Enescu” din Iași, ale dispoziţiilor specifice prevăzute în Ghidul Solicitantului Condiții
Specifice 6.13 Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat, precum și condiţiilor
specificate în contractul de finanţare al proiectului cod contract POCU/993/6/13/.
Preambul
Prezenta metodologie a fost elaborată în cadrul proiectului cu titlul Program pentru
creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență
(PROINVENT), cod SMIS 153299, finanțat în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL
UMAN, cofinanţat din Fondul Social European, Axa prioritară 6- Educație și
competențe;Prioritatea de investiții – 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și
formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea
sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme
pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și
dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de
ucenicie; Apel de proiecte POCU/993/6/13/„Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”;Obiectiv Specific: O.S.6.13. - Creșterea numărului absolvenților de învățământ
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terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la
activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de
specializare inteligentă conform SNCDI
Parteneriatul pentru implementarea prezentului proiect este format din:
1. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG), cu sediul în municipiul Galați, strada
Domnească, nr. 47, codpoștal800008, codul fiscal 3127522, reprezentată legal prin Rector,
domnul prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU, având calitatea de Lider de parteneriat,
2. Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București (UNEFS), cu sediul în Strada
Constantin Noica 140, București, România, cod poştal 060057, codul fiscal 4267192,
reprezentată legal prin Rector, domnul prof. univ. dr. Florin PELIN, având calitatea de
Partener 1,
3. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMVB), cu
sediul în Bd. Mărăşti nr. 59, Sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 011464, codul fiscal
4602041, reprezentată legal prin Ordonator de credite, domnul prof. univ. dr. Răzvan Ionuț
TEODORESCU, având calitatea de Partener 2,
4. Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale" din București
(UNATC), cu sediul în Strada Matei Voievod 75-77, București, România, cod poştal 021452,
codul fiscal 4453160, reprezentată legal prin Rector, domnul prof. univ. dr. Liviu LUCACI,
având calitatea de Partener 3,
5. Universitatea „Ovidius” din Constanta (UOC), cu sediul în municipiul Constanța, Bl.-ul
Mamaia, 124, cod poştal 900527, codul fiscal 4301332, reprezentată legal prin Rector,
domnul conf. univ. dr. Dan-Marcel ILIESCU, având calitatea de Partener 4,
6. Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), cu sediul în municipiul Suceava, strada
Universității nr. 13, Suceava, cod poştal 720229, codul fiscal 4244423, reprezentată legal prin
Rector, domnul prof. univ. dr. ing.Valentin POPA, având calitatea de Partener 5,
7. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al
României” din Timișoara (USAMVBT), cu sediul în Calea Aradului nr.119, Timișoara, județul
Timiș, România, cod poştal 300645, codul fiscal 3487181, reprezentată legal prin legal prin
Rector, domnul prof. univ. dr. Cosmin Alin POPESCU, având calitatea de Partener 6,
8. Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV Iasi), cu sediul în
Aleea Mihail Sadoveanu nr.3, Iași, România, cod poştal 700490, codul fiscal 4541840,
reprezentată legal prin Rector, domnul prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU, având calitatea de
Partener 7,
9. Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași (UNAGE), cu sediul în Strada Cuza
Vodă 29, Iași, România, cod poştal 700040, codul fiscal 4540925, reprezentată legal prin
Rector, domnul prof. univ. dr. habil. Aurelian BĂLĂIȚĂ, având calitatea de Partener 8,

OBIECTIVUL GENERALAL PROIECTULUI vizează creșterea numărului absolvenților de
învățământ terțiar universitar si non universitar care își găsesc un loc de munca urmare a
accesului la activități de învățare la un potențial loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent
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pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si domeniile de
specializare inteligenta conform SNCDI.
În cadrul proiectului vor fi sprijiniţi financiar 86 studenţi doctoranzi şi 29 cercetători
post-doctorat (selectați în două etape) prin acordarea următoarelor sume forfetare lunare:
- bursa doctorand va avea valoarea de 1600 lei/lună și se va acorda pentru o perioada de
maxim 12 luni consecutive doctoranzilor înmatriculați ca doctoranzi în ultimul an de studii
universitare de doctorat (pe locuri la buget fără bursă sau cu taxă) la instituțiile care au
calitatea de beneficiar sauparteneri în proiect. Aceștia trebuie să facă dovada participării la
un program de cercetare cu componentă aplicată, selectat în funcție de tema de cercetare
studiată, și desfășurat în cadrul unei instituții colaboratoare (sector academic și non
academic).
- bursa cercetător post-doctorat va avea valoarea de 2500 lei/lună și se va acorda pentru o
perioada de maxim 12 luni consecutivepentru cercetătorii post-doctorat de la instituțiile care
au calitatea de beneficiar sauparteneri în proiect. Aceștia trebuie să facă dovada participării
la un program de cercetare cucomponentă aplicată, selectat în funcție de tema de cercetare
studiată, și desfășurat în cadrul uneiinstituții colaboratoare (sector academic și non
academic).
Doctoranzii și cercetătorii post-doctorat din grupul-țintă al proiectului vor beneficia de
sprijin financiar, inclusiv pentru susținerea:




activităților de cercetare şi de colaborare în rețea pentru doctoranzi/tineri cercetători în
scopul asigurării complementarității cu sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în
sprijinul internaționalizării învățământului terțiar;
participării la crearea unui sistem de informare, în ambele sensuri: de la companii/
sectorul privat sau public către instituțiile de învățământ superior privind nevoile lor de
instruire, precum și de la instituțiile de învățământ către întreprinderi, pentru a
răspunde nevoilor angajatorilor la nivel regional/local.

Proiectul se va finaliza cu atingerea indicatorilor minimali de realizare prevăzuți
(4S116 - Studenți/Cercetători etc., care își găsesc un loc de muncă, la încetarea calității de
participant, 4S117 Studenți/Cercetători etc., care urmează studii/cursuri de formare la
încetarea calității de participant, 4S118 Studenți etc., care au obținut titlul științific de
doctor urmare a sprijinului primit și 4S119 Cercetători, care au finalizat programe postdoctorale urmare a sprijinului primit).
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Proiectul se va finaliza cu atingerea indicatorilor minimi de performanță pentru
fiecare doctorand/ cercetător post-doctorat, astfel: minimum o prezentare la o conferință
internațională de specialitate în țară sau străinătate, minim un raport de cercetare
susținut, minim o mobilitate, un articol prezentat la conferința organizată în cadrul
proiectului, participarea la activitățile din cadrul proiectului, precum și obligativitatea
obținerii titlului de doctor (prin ordin de Ministru) până la data de 30 octombrie 2023
(pentru doctoranzi) / obligativitatea finalizării programului post-doctoral nu mai târziu de
data de 30 octombrie 2023 (pentru cercetătorii post-doctorat). De asemenea, cercetătorii
post doctorat trebuie să publice în perioada stagiului minim un articol indexat BDI.
Capitolul I. Descrierea procesului de selecție
Selecția grupului țintă doctoranzi și cercetători post-doctorat este organizată în
cadrul fiecărei universități partenere în vederea realizării grupului țintă doctoranzi și
cercetători post-doctorat, stabilit inițial conform Acordului de parteneriat, astfel:

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport
din București
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină
Veterinară din București
Universitatea Națională de Artă Teatrală și
Cinematografică „I. L. Caragiale" din București
Universitatea „Ovidius” din Constanta
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Universitatea de Științe Agricole și Medicină
Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al
României" din Timișoara
Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu
de la Brad" din Iași
Universitatea Națională de Arte „George Enescu"
din Iași
Total grup ţintă

Studenţi
doctoranzi
12

Cercetători
post-doctorat
5

9

3

10

3

9
10
9

3
3
3

9

3

9

3

9
86

3
29

În vederea asigurării egalităţii de șanse, a unor criterii obiective de selecţie și a
comparabilităţii dosarelor, selecția se organizează pe domeniile de cercetare eligibile.
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În ceea ce privește repartizarea numărul de doctoranzi și cercetători post-doctorat
care urmează să fie incluși în grupul țintă al proiectului, în funcție de domeniul de cercetare,
fiecare partener stabilește la nivel intern, prin intermediul unei Decizii interne, numărul de
doctoranzi și cercetători post-doctorat pentru fiecare domeniu de cercetare eligibil în cadrul
proiectului, în conformitate cu cifra alocată partenerului respectiv pentru fiecare serie. În
ceea ce privește numărul de doctoranzi care vor fi incluși în grupul țintă în funcție de anul de
înmatriculare se au în vedere prevederile proiectului și ale Acordului de parteneriat, fiind
condiționate de Ghidul Solicitantului Condiții Specifice, aferent cererii de propuneri de
proiecte POCU/993/6/13 „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”.
Capitolul II. Condiţii de participare
La selecție pot participa persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii de
eligibilitate:

CRITERII ELIMINATORII
C1.Tema de doctorat/ de cercetare propusă să fie încadrată în domeniu prioritar stipulat
în Strategia Națională de Competitivitate 2014-2020 (Conform prevederilor OM ME nr.
5376/19.10.2017), respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza
potențialului lor științific şi comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare,
Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020.
C2. Candidații să facă dovada că au domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de
dezvoltare vizate de proiect (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est
și Sud-Muntenia).
C3.Candidații sunt înmatriculați ca doctoranzi în ultimul an de studii universitare de
doctorat (pe locuri la buget fără bursă sau cu taxă) sau sunt cercetători post-doctorat, la
instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect. Aceștia trebuie să facă
dovada participării la un program de cercetare (proiect de cercetare) cu componentă
aplicată, selectat în funcție de tema de cercetare studiată, și desfășurat în cadrul unei
instituții din colaboratoare (sector academic și non academic). Cercetarea aplicativă va fi
realizată în cadrul organizațiilor partenere (partenerii din mediul de afaceri, industrie,
institute de cercetare etc.) și implică un angajament direct al acestora pentru asigurarea
schimbului de informații, a celui științific și tehnic acordat pe perioada programului de
cercetare.
OBSERVAȚII
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O1.Doctoranzii trebuie să prezinte un document justificativ pentru înmatricularea la
studii universitare de doctorat pentru unul dintre domeniile prioritare ale domeniilor
prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020 (Conform prevederilor
OM ME nr. 5376/19.10.2017), respectiv în domeniile de specializare inteligentă,
identificate pe baza potențialului lor științific şi comercial, prevăzute în Strategia
Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020, sunt înmatriculați in ultimul
an al programului de studii doctoral. Nu sunteligibili doctoranzii aflați în perioada de
grație, sau reînmatriculați, fiind selectați exclusiv doar cei care se află în ultimul an de
studiu sau prelungire.
O2. Pentru evitarea dublei finanțări, doctoranzii și cercetătorii post-doctorat care au
beneficiat de burse în cadrul altor proiecte finanțate din POCU, nu pot fi selectați ca grup
țintă de același tip/categorie (respectiv, doctoranzii care au primit bursă în proiecte
POCU, nu pot fi selectați în cadrul prezentului apel ca grup țintă doctoranzi, dar pot fi
selectați ca grup țintă cercetători post-doctorat). Este obligatorie asumarea de către
persoanele din grupul țintă a unei Declarații pe proprie răspundere privind evitarea
dublei finanțări cu privire la neparticiparea anterioară la alte proiecte finanțate din
POCU.
O3.Cercetătorii post-doctorat selectați ca grup țintă trebuie să dețină titlul științific de
doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în
programul postdoctoral. La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au obținut titlul
științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România,
conform legislației naționale în vigoare. Se pot înscrie la programe de cercetare
postdoctorală doar cadrele didactice universitare.
O4.Cercetătorul post-doctorat trebuie sa facă dovada că frecventează un program
postdoctoral de cercetare avansată, conform criteriilor din Legea educației naționale.
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EVALUARE
E1. Memoriu justificativ privind îndeplinirea indicatorilor specifici:
- 4S116 Studenți/Cercetători etc., care își găsesc un loc de muncă, la încetarea calității
de participant;
- 4S118 Studenți etc., care au obținut titlul științific de doctor urmare a sprijinului
primit, obligativitatea obținerii titlului de doctor (prin ordin de Ministru) până la data de
30 octombrie 2023 (pentru doctoranzi);
- 4S119 Cercetători, care au finalizat programe post-doctorale urmare a sprijinului
primit - obligativitatea finalizării programului post-doctoral nu mai târziu de data de 30
octombrie 2023 (pentru cercetătorii post-doctorat).
100 p – pondere 0,4
E2. Performanța științifică a conducătorului de doctorat / mentorului, experiența
acestuia în coordonarea de doctoranzi și cercetători post-doctorat și activitatea
desfășurată în cadrul IOSUD și în procesul de evaluare internă în vederea reacreditării
școlilor doctorale.
100p – pondere 0,35
E3. Performanța științifică a candidatului.
În cazul doctoranzilor se va evalua îndeplinirea programului de studii universitare
avansate și gradul de îndeplinire al programului individual de cercetare, corelat cu
SITUAȚIA DE LA ȘCOALA DOCTORALĂ - din care să reiese media de admitere la doctorat.
Cercetătorii post-doctoranzi vor depune un proiect de cercetare aplicativă, care va fi
evaluat prin prisma obiectivelor GHIDULUI SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE 6.13.
SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POST-DOCTORAT.
100p – pondere 0,25
E4. Interviu (sustinut on-line / sau ȋnfaţa comisiei de selecţie – la alegerea comisiei de
selecţie)
100p – pondere 1
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Capitolul III. Informarea potențialilor membri ai grupului țintă – doctoranzi și
cercetători post-doctorat privind selecția
Informarea potențialilor membri va respecta principiul transparenței și a egalității de
șanse.
Fiecare partener are obligația de a posta un anunț privind etapa de selecție a
grupului țintă – doctoranzi și cercetători post-doctorat (conform Anexei 7) pe site-ul
instituției și la avizierul școlii doctorale.
Precizăm că acestea sunt cerințe minime și obligatorii, orice alte mijloace de informare
care nu produc efecte negative, identificate la nivelul fiecărui partener sunt acceptate.

Capitolul IV. Înscrierea participanților si desfășurarea concursului
Selecția grupului țintă doctoranzi și cercetători post-doctorat va fi realizată la nivelul
fiecărui partener pe baza prezentei metodologii, care va fi particularizată în funcție de
necesitate.
Selecția grupului țintă doctoranzi și cercetători post-doctorat va fi realizată prin
Depunerea, evaluarea dosarului de concurs și a interviului.

Depunerea și evaluarea dosarului de concurs
Înscrierea participanţilor se va face prin depunerea unui dosar de candidatură pentru
obținerea sprijinului financiar pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat conform
proiectului Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și
postdoctorală de excelență - PROINVENT - Cod SMIS: 153299.
Dosarul de candidatură va conține următoarele documente:
- CERERE DE ÎNSCRIERE - Anexa 1 (Anexa1 a. DRD- pentru doctoranzi, Anexa1 b. CPD pentru cercetători post-doctorat);
- RECOMANDAREA coordonatorului de doctorat sau a mentorului– Anexa 2;
- DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI – Anexa 3;
- DECLARAȚIE TIP PRIVIND ACORDUL UTILIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL –Anexa
4;
- FORMULAR ÎNREGISTRARE GRUP ȚINTĂ – Anexa 5;
- LISTA ARTICOLELOR - Anexa 6;
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- SITUAȚIA DE LA ȘCOALA DOCTORALĂ - din care să rezulte media de admitere la doctorat și
stadiul realizării Planului de cercetare propriu;
- Proiect de cercetare aplicativă (pentru cercetătorii post-doctorat);
- CV în format Europass;
- COPIE după DIPLOMA DE DOCTOR ŞI/SAU ORDINUL MINISTRULUI care să ateste obţinerea
titlului de doctor (pentru candidații post-doctorat);
- Copii conform cu originalul (semnate de candidat) după:
• Certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);
• Carte de identitate/Pașaport,
- Memoriu justificativ privind îndeplinirea indicatorilor specifici.
Candidaţii vor transmite/depune cererea de înscriere, formularul de aplicaţie și celelalte
documente în limba română.
Dosarele se depun în format printat, cu documentele semnate pe fiecare pagină.
Documentele se vor îndosaria într-un dosar de plastic și se vor depune la registratura
instituției /trimite prin poștă cu confirmare de primire într-un plic sigilat la adresa specificată
de fiecare partener în parte în cadrul anunțului.
Pe plic se vor înscrie următoarele informaţii:
- În atenția Comisiei de selecție a grupului țintă doctoranzi și postdoctoranzi în cadrul
proiectului cu titlul Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea
doctorală și postdoctorală de excelență - PROINVENT.
Informaţiile referitoare la selecție, privind calendarul de derulare a procesului de selecție,
termenele limită etc. se regăsesc în Anexa 7 – Calendar de derulare a Selecției grupului țintă
– doctoranzi și cercetători post-doctorat.
Notă: Pe durata procesului de selecție, candidaţilor le revine obligaţia să urmărească site-ul
instituției unde depun dosarul, pentru informaţii și anunţuri privitoare la desfășurarea
selecției.
Pentru informaţii suplimentare:
- site-ul proiectului –
http://www.proinvent.ugal.ro
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- întrebările le puteți adresa prin intermediul e-mailului la următoarea adresă de e-mail –
olimpiaiordanescu@usab-tm.ro.
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Anexa1 a. DRD
CERERE DE ÎNSCRIERE
Domnule Rector,
Subsemnatul,…………………………………….................................................,
CNP
…………………, student doctorand în cadrulI OSUD……………………………….., domeniul de
doctorat……………………………, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la procesul de selecție
pentru includerea în grupul țintă–doctoranzi în cadrul proiectului Program pentru
creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență
- PROINVENT, POCU/993/6/13/„Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”,finanţatdin Fondul Social European prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL
UMAN.
Menţionez că am luat notă de prevederile Metodologiei de selecție a grupului țintă
realizat în cadrul proiectului sus menționat.
Anexez la prezenta cerere se anexează următoarele documente:
a) RECOMANDAREA coordonatorului de doctorat;
b) Declarație privind evitarea dublei finanțări;
c) Declaraţie tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal;
d) Formular Înregistrare Grup Țintă;
e) Lista articolelor;
f) SITUAȚIA DE LA ȘCOALA DOCTORALĂ - din care să rezulte media de admitere la
doctorat și stadiul realizării Planului de cercetare propriu;
g) CV în format Europass (semnat pe fiecare pagină);
h) Copie a cărţii de identitate (scris conform cu originalul şi semnată de candidat);
i) Copie a certificatului de căsătorie sau a oricărui alt act care atestă schimbarea
numelui, dacă este cazul (scris conform cu originalul şi semnată de candidat);
j) Memoriu justificativ privind îndeplinirea indicatorilor specifici.
Data,

Lider:
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Anexa1 b. CPD
CERERE DE ÎNSCRIERE
Subsemnatul,……………………………………........................................, CNP ………………...…,
doctor în domeniul……………………, Universitatea…………………………….., anul obținerii titlului
de doctor…………………………………, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la procesul de selecție
pentru includerea în grupul țintă– cercetători post-doctorat în cadrul proiectului
Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și
postdoctorală de excelență - PROINVENT, POCU/993/6/13/„Sprijin pentru doctoranzi și
cercetători post-doctorat”, finanţat din Fondul Social European prin PROGRAMUL
OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN.
Menţionez că am luat notă de prevederile Metodologiei de selecție a grupului țintă
realizat în cadrul proiectului sus menționat.
Anexez la prezenta cerere se anexează următoarele documente:
a) RECOMANDAREA mentorului;
b) Declarație privind evitarea dublei finanțări;
c) Declaraţie tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal;
d) Formular Înregistrare Grup Țintă;
e) Lista articolelor;
f) Proiect de cercetare aplicativă
g) CV în format Europass (semnat pe fiecare pagină);
h) COPIE după DIPLOMA DE DOCTOR ŞI/SAU ORDINUL MINISTRULUI care să ateste
obţinerea titlului de doctor (pentru candidații post-doctorat);
i) Copie a cărţii de identitate (scris conform cu originalul şi semnată de candidat);
j) Copie a certificatului de căsătorie sau a oricărui alt act care atestă schimbarea
numelui, dacă este cazul (scris conform cu originalul şi semnată de candidat);
k) Memoriu justificativ privind îndeplinirea indicatorilor specifici.
Data,
Semnătura
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Anexa 2
Recomandarea coordonatorului de doctorat / mentorului

Subsemnatul,
………………………….,
cadru
didactic
la
…………………………….........................., gradul universitar/cercetare ………………….., în calitate
de
coordonator
de
doctorat
/
mentor
al
d-nei/dlui……………………………………………………………… prin prezenta îl recomand pentru
participarea la procesul de selecție și includerea în grupul țintă – doctoranzi /
cercetători post-doctorat în cadrul proiectului Program pentru creșterea performanței
și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență - PROINVENT,
POCU/993/6/13/. Recomandarea mea are la bază:
Se vor specifica principalele calități pe care le are candidatul, principalele rezultate
obținute până în prezent, abilități și competențe deținute de către candidat pentru a fi
inclus în cadrul grupului țintă doctoranzi sau cercetător post-doctorat (acest paragraf va
fi eliminat în momentul completării recomandării). De asemenea trebuie menţionat
domeniul de specializare inteligentă conform SNCDI ȋn care se ȋncadrează tema de
cercetare propusă/tema de doctorat a candidatului.
Coordonator doctorat / Mentor

Nume prenume, Semnătura

Data ………………..

Lider:
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Anexa 3

DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI
Subsemnatul
(nume,
prenume)......................................................,
CNP
…………………,
posesor
al
CI/BI/paşaport
seria
..........................................
nr.................................eliberat/eliberată de.......................................................în calitate
de candidat pentru a fi inclus în cadrul grupului țintă – doctoranzi și cercetători postdoctorat al proiectului Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea
doctorală și postdoctorală de excelență - PROINVENT, POCU/993/6/13/, cunoscând că
falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul penal, declar pe
propria răspundere că:
-

nu am beneficiat și nu beneficiez concomitent de altă bursă doctorală /
postdoctorală acordată de POCU în același tip/categorie de grup țintă;

-

pe durata desfășurării proiectului, nu voi candida pentru o altă bursă de doctorat
finanțată din alte fonduri europene sau naționale;

- am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.
Semnătura

Data

Lider:

Parteneri:
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Anexa 4
DECLARAȚIE TIP PRIVIND ACORDUL UTILIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/a ……………………………., CNP …………………, posesor al C.I. seria ……………, nr.
……………….., eliberat la data de ………….., de către ……………….., candidat în cadrul proiectului
Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală
de excelență - PROINVENT, proiect cofinanţat din Fondul Social European (FSE),
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, coordonat de Universitatea „Dunărea de Jos”
din Galați şi implementat în parteneriat cu Universitatea Națională de Educație Fizică și
Sport din București, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din
București, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale" din
București, Universitatea „Ovidius” din Constanta, Universitatea „Ştefan cel Mare” din
Suceava, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I
al României" din Timișoara, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" din
Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu" din Iași, prin prezenta declar că îmi
dau consimțământul expres, conform dispoziţiilor art. 8(1) lit. a) Legea nr. 677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie
a acestora, ca datele mele cu caracter personal puse la dispoziţia universităţii, să fie
prelucrate de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, având numărul de operator de date
36338 şi de partenerii contractuali ai instituţiei.
În acelaşi timp îmi exprim consimţământul ca aceste date să fie utilizate,
prelucrate şi transferate în ţări din Uniunea Europeană de către Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galați, în baza dispoziţiilor legale cuprinse în art. 13 din
Regulamentul 2016/679/UE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL .

Iau act de faptul că, în baza dispoziţiilor art.13, din Regulamentul 2016/679/UE
INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, am dreptul de acces,
intervenţie şi opoziţie asupra acestor date personale, formulând o cerere scrisă datată şi
semnată.
Semnătura,
Data,

Lider:

Parteneri:
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Anexa 5

Formularul de înregistrare individuală a participanților
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020

DETALII PROIECT
Cod SMIS proiect
Axă prioritară

Prioritate investitie

Titlu proiect
OIR/OI responsabil

153299
6

Educație și competențe

10.iv.

Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație
și formare pentru piața muncii, facilitarea
trecerii de la educație la muncă și consolidarea
sistemelor de educație și formare profesională
și a calității lor, inclusiv prin mecanisme
pentru anticiparea competențelor, adaptarea
programelor de învățământ și crearea și
dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe
muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și
de ucenicie

Program pentru creșterea performanței și inovării
în cercetarea doctorală și postdoctorală de
excelență - PROINVENT
Unitatea Regionala POCU Sud Est /OI POCU MEN

Data de inceput

06.06.2022

Data de finalizare

05.12.2023

DATE DE
IDENTIFICARE
date de contact

Lider:

Parteneri:
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Nume
Prenume
Telefon
Email
domiciliu
Județ
Localitate
Adresa

Reședința e aceeași cu
domiciliul

reședință
Județ
Localitate
Adresa

Naționalitatea

Română

Alta:

Data intrării în
operațiune
CNP
Zonă
Lider:

Urban

Parteneri:

18/28

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Obiectiv specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă
urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenți al
competitiv, identificate conform SNC, şi domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI
Titlul proiectului: Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență-PROINVENT
Contract nr. 62487/03.06.2022POCU/993/6/13 - Cod SMIS:153299

Rural

localizare geografică
Regiune
Județ
Unitate teritorial
administrativă
Gen

Masculin

Feminin

Vârsta (ani împliniți
la intrarea în
operațiune)
Participantul este angajat în
cadrul organizației
Beneficiarului / partenerilor
sau are alte tipuri de
activitate dependentă în
raport cu aceștia (raporturi
de serviciu, contract de
mandat etc.)

SECȚIUNEA A. La
intrarea în operațiune

Categoria de Grup
Țintă din care face
parte

Lider:

Parteneri:
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Situația pe piața
forței de muncă
Angajat
Angajat
propriu

pe

cont

Șomer
Șomer
durată

de

lungă

Persoană inactivă inclusiv copii antepreșcolari,
preșcolari, elevi, etc.
Altă categorie de
inactivi în afara de cei
din educație și formare

Nivel de educație

Înscris
program
educație

într-un
de

Înscris
într-un
program de formare

Studii Educație
timpurie (ISCED 0)

Studii
(ISCED 1)

primare

Studii gimnaziale
(ISCED 2)

Studii
(ISCED 3)

liceale

Studii postliceale
(ISCED 4)

Studii
(ISCED 5)

superioare

Studii superioare
(ISCED 6)

Studii
(ISCED 7)

superioare

Studii superioare
(ISCED 8)
Lider:

Parteneri:

20/28

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Obiectiv specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă
urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenți al
competitiv, identificate conform SNC, şi domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI
Titlul proiectului: Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență-PROINVENT
Contract nr. 62487/03.06.2022POCU/993/6/13 - Cod SMIS:153299

Persoană
dezavantajată

Da

Nu
Participanți care trăiesc în gospodării fără
persoane ocupate
Participanți
care
trăiesc în gospodării
fără persoane ocupate
cu
copii
aflați
în
întreținere
Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite
dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere

Migranți

Da

Nu

Participanți de
origine străină

Da

Nu

Minorități

Da - Etnie romă

Nu

Participanți cu
dizabilități

Lider:

Nu doresc să declar

Nu doresc să declar
Da - Altă minoritate
decât cea romă
Nu doresc să declar

Da

Parteneri:
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Nu

Persoane fără adăpost
sau care sunt afectate
de excluziunea locativă

Da

Persoane din
comunități
marginalizate

Da

Alte categorii
defavorizate

Nu

Nu

Nu doresc să declar

Nu doresc să declar

Nu doresc să declar

Da

Nu

Nu doresc să declar

Data

Semnătura participant

Semnătură responsabil
cu înregistrarea
participanților

Notă:
Prin
completarea
și
semnarea
acestui
formular
vă
exprimați
consimțământul
cu
privire
la
utilizarea
și
prelucrarea
datelor
personale.
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU, nu sunt prelucrate în niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare
individuală și nu sunt comunicate către niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale în vigoare.

Lider:

Parteneri:
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Anexa 6

Lista articolelor
Candidat:…………………………………………………
Articole prezentate la conferință
Nr.
crt.

Titlu articol

Denumire
Conferință

Organizator
conferință

Tip conferință

Articol Adresă web
publicat Conferință
DA/NU

Articole publicate
Nr.crt.

Titlu articol

Denumire revistă
publicare articol

Cotare
revistă
(ISI, BDI,
altele)

Paginile
publicației

Adresă web
articol
publicat
revistă

Subsemnatul ..................................................... declar pe propria răspundere că informațiile
prezentate sunt veridice, drept dovadă atașez și articolele publicate.

Data...................

Lider:

Semnătură,

Parteneri:
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Anexa 7
Calendar de derularea Selecției grupului țintă–etapa iulie 2022 și etapa septembrie 2022

Calendar pentru selecția grupului țintă - doctoranzi pentru proiectul PROINVENT – etapa
IULIE 2022:





1, 4, 5 iulie 2022 – depunerea dosarelor;
6 iulie 2022 – desfășurarea interviului;
7 iulie 2022 – afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor;
8 iulie 2022 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale.

Calendar pentru selecția grupului țintă - doctoranzi și cercetători postdoctorat pentru proiectul
PROINVENT – etapa SEPTEMBRIE 2022:






Lider:

12, 13, 14 septembrie 2022 – depunerea dosarelor;
15 septembrie 2022 – desfășurarea interviului;
16 septembrie 2022 – afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor;
19 septembrie 2022 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale.

Parteneri:
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Anexa 8

FIȘĂ DE EVALUARE ADMINISTRATIVĂ A DOSARULUI DE CANDIDATURĂ
PENTRU OBȚINEREA DE SPRIJIN FINANCIAR DE CĂTRE DOCTORANZI ȘI
CERCETĂTORI POST-DOCTORANZI
Candidat: …………………………………
Numar înregistrare dosar: …………………
Universitatea: ………………………………
Domeniul de doctorat: ……………………..
I.

Evaluarea modalității de depunere a dosarului de candidatură

Nr.crt.

Criteriul administrativ evaluat

Îndeplinire
criteriu

DA/NU
1

Dosarul de candidatură a fost depus în plic sigilat

2

Dosarul a fost depus la Registratură/a sosit prin Poștă

3

Transmiterea dosarului a fost în termenul stabilit conform Calendarului de concurs
(Înregistrat la registratură sau data poștei)

4

Plicul a conținut mențiunea: În atenția Comisiei de selecție a grupului țintă
doctoranzi și cercetători post-doctorat în cadrul proiectului cu titlul Program
pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală
de excelență - PROINVENT - Cod SMIS: 153299

II. Evaluare eligibilitate candidat
Nr.
crt.

Criterii de eligibilitate

Îndeplinirea
criteriilor de
eligibilitate

DA/NU
1

Tema de doctorat/ de cercetare propusă se încadrează în domeniu
prioritar stipulat în Strategia Națională de Competitivitate 2014-2020
(Conform prevederilor OM ME nr. 5376/19.10.201), respectiv în
domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului
lor științific şi comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare,
Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020.
Lider:

Parteneri:
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2

3

4

5

6

7

Candidatul face dovada că are domiciliul sau reședința în una din cele 7
regiuni de dezvoltare vizate de proiect (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, SudVest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia).
Candidatul face dovada că:
- este înmatriculat ca doctorand în ultimul an de studii universitare de
doctorat (pe locuri la buget sau cu taxă) la instituțiile care au calitatea
de beneficiar sau parteneri în proiect (pentru doctoranzi).
- participă la unul din programele postdoctorale de cercetare avansată,
conform criteriilor din Legea educației naționale (pentru cercetătorii
post-doctorat).
Candidatul face dovada participării la un program de cercetare (proiect
de cercetare) cu componentă aplicată, selectat în funcție de tema de
cercetare studiată, și desfășurat în cadrul unei instituții din
colaboratoare (sector academic și non academic).
Candidatul NU a beneficiat de burse în cadrul altor proiecte finanțate
din POCUca grup țintă de același tip/categorie. (vezi Anexa 3
DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI).
Doctorandul prezintă un document justificativ privind înmatricularea la
studii universitare de doctorat pentru unul dintre domeniile prioritare
ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020.
Candidatul pentru obținerea bursei post-doctorale face dovada că
deține titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate*
cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral.
* La data selecției ca grup țintă candidatul care a obținut titlul științific de doctor în
străinătate face dovada echivalării acestuia în România (), conform legislației naționale
în vigoare.

III. Verificare documente – Dosar candidatură
Nr. Documentele pe care trebuie să le conțină dosarul de candidatură
crt.

Dosarul
conține
documentul,

DA/NU
1
2
3
4
5
6
7

CERERE DE ÎNSCRIERE - Anexa 1
RECOMANDAREA coordonatorului de doctorat / mentorului – Anexa 2
DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI – Anexa 3
DECLARAȚIE TIP PRIVIND ACORDUL UTILIZĂRII DATELOR CU CARACTER
PERSONAL – Anexa 4
FORMULAR ÎNREGISTRARE GRUP ȚINTĂ – Anexa 5
LISTA ARTICOLELOR - Anexa 6
SITUAȚIA DE LA ȘCOALA DOCTORALĂ - din care să reiese media de
Lider:

Parteneri:
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8
9
10
10
11

12

admitere la doctorat și stadiul realizării Planului de cercetare propriu
(pentru doctoranzi)
Proiect de cercetarea plicativă (pentru cercetătorii post-doctorat)
CV în format Europass
COPIE după DIPLOMA DE DOCTOR ŞI/SAU ORDINUL MINISTRULUI care
să ateste obţinerea titlului de doctor (pentru candidații post-doctorat)
Copie a cărţii de identitate (scris conform cu originalul şi semnată de
candidat)
Copie a certificatului de căsătorie sau a oricărui alt act care atestă
schimbarea numelui, dacă este cazul (scris conform cu originalul şi
semnată de candidat)
Memoriu justificative privind îndeplinirea indicatorilor specifici.

Candidatul a îndeplinit/nu a îndeplinit toate criteriile de evaluare administrativă.
Evaluator,
Nume şi prenume………………………………………..
Semnătură………………

Data………………………………….

Lider:

Parteneri:
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Anexa 9
Grila pentru evaluarea articolelor și a realizării planului de cercetare
Evaluare articole
Nr.
crt.
1.
2.

Număr articole
3
2

3.
4.

Punctaj acordat pentru
articole susținute
100
80

1
0

Punctaj acordat pentru
articole publicate
100
90

60
-

70
-

Evaluare realizare plan/program de cercetare
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Realizare plan de cercetare

Punctaj acordat

Realizare plan conform planificării
Întârziere în realizarea planului cu o perioadă de până la 1 lună
Întârziere în realizarea planului cu o perioadă de peste 1 lună

100
80
60

4.

Nerealizare plan de cercetare

-

Evaluare proiectului de cercetare aplicativă propus de candidații cercetători post-doctorat va fi
realizată prin prisma obiectivelor GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE
6.13 SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POST-DOCTORAT

Lider:

Parteneri:
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