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REGULAMENT 

 
PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN CADRUL ŞCOLII POSTDOCTORALE ÎN SISTEM 

E -LEARNING ”TRANSFERUL DE CUNOŞTINŢE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR SOCIETĂŢII 

INFORMAŢIONALE ŞI DEZVOLTAREA DE PRODUSE ŞI PROCESE” DIN CADRUL PROIECTULUI 

“PROGRAME POSTDOCTORALE ÎN AVANGARDA CERCETĂRII DE EXCELENŢĂ ÎN TEHNOLOGIILE 

SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE ŞI DEZVOLTAREA DE PRODUSE ŞI PROCESE INOVATIVE”  

CONTRACT POSDRU/89/1.5/S/56287 

 

 

 

Preambul 

 

Prezentul regulament stabileşte cadrul de desfăşurare a activităţilor  în cadrul şcolii 

postdoctorale ”Transferul de cunoştinţe în domeniul Tehnologiilor Societăţii Informaţionale şi 

dezvoltarea de produse şi procese”.  

Şcoala postdoctorală ”Transferul de cunoştinţe în domeniul Tehnologiilor Societăţii 

Informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese” este un program postdoctoral dezvoltat în 

cadrul Universităţii din Oradea prin proiectul „Programe postdoctorale în avangarda cercetării de 

excelenţă în tehnologiile societăţii informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative” 

POSDRU/89/1.5/S/56287, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul 

creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”. 

Şcoala postdoctorală ”Transferul de cunoştinţe în domeniul Tehnologiilor Societăţii 

Informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese” îşi propune să susţină excelenţa şi 

creativitatea în cercetarea românească, prin formarea unei generaţii de cercetători care să 

corespundă cerinţelor europene din domeniul ştiinţelor inginereşti. Tehnologia societăţii 

informaţionale reprezintă atât un suport transversal pentru toate sectoarele economiei, cât şi o 

industrie (Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţii –TIC) cu un dinamism extraordinar.  
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Direcţiile de acţiune ale acestei şcoli postdoctorale urmăresc asigurarea unei performanţe 

academice înalte prin:  

 dezvoltarea de noi discipline şi a curriculum-ului de formare profesională 

postdoctorală; 

 iniţierea şi dezvoltarea de activităţi de tutoriat şi îndrumare pentru cercetătorii 

postdoctoranzi; 

 creşterea gradului de valorificare a rezultatelor cercetării; 

 încurajarea cercetării interdisciplinare; 

 producerea intensivă de noi cunoştinţe prin cercetare şi inovare continuă; 

 utilizarea cunoştinţelor pentru dezvoltarea de noi produse industriale şi procese; 

 orientarea cercetării în direcţia studierii proceselor integrative europene prin 

deschiderea colaborării cu univeristăţi şi centre de cercetare din  statele membre 

ale Uniunii Europene. 

Şcoala postdoctorală ”Transferul de cunoştinţe în domeniul Tehnologiilor Societăţii 

Informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese” abordează probleme ale ştiinţelor 

inginereşti pe trei arii tematice – Tehnologia Informaţiei şi Calculatoare, Inginerie Electrică, 

Inginerie Industrială. 

Programul postdoctoral, prin modalităţile de selecţie, prin indicatorii de rezultate stabiliţi 

la nivelul proiectului, prin criteriile de evaluare şi prin cele de performanţă individuală respectă 

principiul egalităţii de şanse şi nedescriminării pe criterii de gen, religie, de etnie sau de altă 

natură. 

 

1. Programul postdoctoral 

 

Art. 1. (1) Programul postdoctoral în cadrul şcolii ”Transferul de cunoştinţe în domeniul 

Tehnologiilor Societăţii Informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese” este organizat în 

sistem e-learning în domeniul ştiinţelor inginereşti şi are două componente: activitatea de 

cercetare şi activitatea de predare-formare în sistem e-learning, cu focalizare pe componenta de 

cercetare. 

 (2) Programul postdoctoral are ca finalitate dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare 

ştiinţifică originală. 

Art. 2.  (1) Programul postdoctoral se desfăşoară în perioada 01 decembrie 2010 – 31 martie 

2013, conform graficului de activităţi. 

   (2) Programul postdoctoral presupune realizarea de către postdodorand a indicatorilor 

minimali de performanţă specificaţi în Anexa 1. 
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Componenta de pregătire postdoctorală 

 

Art. 3. (1) Programul de pregătirea postdoctorală include activitatea de predare-formare în 

sistem e-learning şi se desfăşoară pe parcursul a trei semestre după cum urmează: semestrul I în 

perioada: 14 februarie 2011-27 mai 2011, semestrul II în perioada: 18 septembrie 2011- 13 

ianuarie 2012 şi semestrul III în perioada: 04 martie 2012- 15 iunie 2012.  

 (2) Programul de pregătire postdoctorală se desfăşoară pe baza curriculei aprobate prin 

Hotărârea Senatului Universităţii din Oradea nr 147/12.07.2010 şi va fi afişat pe site-ul şcolii 

postdoctorale la adresa www.posdru56287.org 

 (3) Metodologia specifică de pregătire – evaluare în sistem e-learning cuprinde 

următoarele:  

  a). Suporturi de curs (curs tipărit și/sau curs în format electronic) şi materiale 

auxiliare curriculare (studii de caz, materiale de referinţă, teste de autoevaluare etc.), care vor fi 

încărcate pe platforma e-learning cu acces securizat;  

  b). Perioade intensive de pregătire, la sediul Universităţii. Aceste perioade vor 

acoperi maximum 30% din totalul de ore prevăzute în curricula didactică a şcolii pentru orele de 

cursuri;  

  c). Evaluarea continuă şi finală. Pentru evaluarea continuă se utilizează metode 

specifice: activităţi tutoriale, examinarea lucrărilor  (referate, proiecte, studii de caz, etc), 

evaluate de cadrele didactice/moderatori şi returnate cu observaţii. Evaluarea finală va consta în 

realizarea unui studiu de cercetare care va fi prezentat oral. 

 (4) Planificarea perioadelor intensive de pregătire şi planificarea evaluărilor va fi 

anunţată din timp pe site-ul şcolii postdoctorale la adresa www.posdru56287.org 

 

Art. 4. (1) Programul de cercetare postdoctorală se realizează sub îndrumarea tutorelui 

desemnat. 

(2) Conform graficului de activităţi, cercetătorul postdoctorand transmite, în format 

electronic şi printat, către echipa de implementare a partenerului naţional 2 – Universitatea  din 

Oradea, următoarele documente, avizate în prealabil de către tutore: 

a) Indicatori de performanţă pentru activitatea de cercetare postdoctorală (Anexa 1); 

b) Planificarea proiectului de cercetare postdoctorală (Anexa 2); 

c) Fişa de evaluare periodică a activităţilor de cercetare postdoctorală (Anexa 3); 

d) Raport lunar de activitate cu privire la întâlnirile de îndrumare ştiinţifică (Anexa 4); 

e) Raport de activitate privind stagiul de mobilitate; 

f) Raport privind participarea la conferinţe internaţionale; 

g) Studii de cercetare pentru fiecare curs; 

http://www.posdru56287.org/
http://www.posdru56287.org/
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h) Rapoarte intermediare de cercetare postdoctorală; 

i) Raport final de cercetare postdoctorală cuprinzând rezultatele întregii activităţi de 

cercetare postdoctorală. 

Art. 5. Documentele specificate la Art. 4 alin. a, b, c, d, e, f, g, h şi i depuse după termenul limită 

care încadrează în primele 10 zile ale lunii următoare, nu sunt luate în considerare. 

Art. 6. (1) Studiile de cercetare pentru fiecare curs sunt elaborate de către postdoctoranzi pe baza 

proiectului individual de cercetare postdoctorală, dependent de specificul cursului respectiv; 

              (2) Studiile de cercetare pentru fiecare curs sunt evaluate de către cadrele didactice-

moderatori pe baza cerinţelor dezvoltate în programele analitice și se vor acorda calificative 

conform Art. 10; 

              (3) Susţinerea studiilor de cercetare pentru fiecare curs se realizează în cadrul unor mese 

rotunde, organizate în cadrul proiectului şi pot constitui parte integrantă din rapoartele 

intermediare. 

Art. 7. Raportul final de cercetare postdoctorală elaborat de către fiecare postdoctorand, cu 

evidenţierea rezultatelor ştiinţifice obţinute, va avea şi o componentă de autoevaluare în care vor 

fi descrise aspectele calitative ce ţin de dezvoltarea cercetării în domeniu, contribuţiile ştiinţifice 

notabile, precum şi rezultatele obţinute prin prisma indicatorilor minimali de performanţă definiţi 

în cadrul proiectului. 

 Art. 8. (1) Monitorizarea lunară şi periodică se realizează pe baza rapoartelor lunare de 

activitate, fişei de evaluare periodică a activităţilor de cercetare postdoctorală, a planificării 

proiectului de cercetare postdoctorală, a indicatorilor de performanţă pentru activitatea de 

cercetare postdoctorală, precum şi pe baza rapoartelor intermediare de cercetare postdoctorală. 

              (2) În documentele specificate la alin. (1) se vor evidenţia atât activităţile desfăşurate şi 

obiectivele atinse, cât şi indicatorii realizaţi în conformitate cu exigenţele proiectului; 

              (3) Documentele specificate în alin. (1) sunt completate de către fiecare cercetător 

postdoctorand, sunt avizate de către tutore şi predate responsabilului de proiect; 

  Art. 9. (1) Evaluarea rapoartelor de cercetare intermediare se realizează de către tutore, care 

acordă un punctaj (0-100 pct.) pentru fiecare criteriu examinat şi consemnează un comentariu 

ataşat notei; 

              (2) Evaluarea rapoartelor de cercetare finale se realizează de către o comisie de 

evaluare, aprobată prin Decizia Rectorului Universităţii din Oradea, la propunerea 

responsabilului de proiect partener naţional 2. Din comisie mai poate face parte şi tutorele ca 

membru cooptat. Evaluarea se face pe baza unei grile de verificare, descrise în Anexa 5, în două 

etape: 

a) etapa evaluării individuale, în care fiecare membru al comisiei de evaluare acordă un punctaj 

(0-75 pct.) pentru fiecare criteriu examinat şi consemnează un comentariu ataşat notei. Punctajul 
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final va fi media aritmetică a punctajelor individuale. Dacă diferenţa este mai mare de 10 puncte, 

comisia analizează punctajul în panel pentru obţinerea consensului; 

b) etapa evaluării prin interviu a competenţelor ştiinţifice dobândite prin cercetare se realizează 

în şedinţă publică. Fiecare membru al comisiei de evaluare acordă un punctaj (0-25 pct.), iar 

punctajul final va fi media aritmetică a punctajelor individuale. Dacă diferenţa este mai mare de 

5 puncte, comisia analizează punctajul în panel pentru obţinerea consensului. 

             (3) Punctajul pentru raportul final rezultă prin însumarea punctelor obţinute în cele două 

etape. 

Art. 10.  (1) În urma evaluării se acordă calificative, în conformitate cu uzanţele academice – 

„foarte bine” = puntaj între 80 şi 100; „bine” = puntaj între 60 şi 80; „satisfăcător” = punctaj 

între 50 şi 60; „nesatisfăcător” = punctaj mai mic de 50. 

        (2) În cazul atribuirii calificativului „foarte bine” sau „bine” cercetătorul postdoctorand 

îşi va continua activitatea de cecetare; 

      (3) În cazul atribuirii calificativului „satisfăcător”, tutorele/moderatorul cursului va 

comunica postdoctorandului elementele de conţinut care urmează a fi refăcute  sau completate în 

rapoartele/studiile de cercetare şi va solicita într-un termen fixat, depunerea noului raport/studiu. 

În cazul în care calificativul acordat este în continuare „satisfăcător”, raportul/studiul de 

cercetare este considerat nesatisfăcător; 

 (4) În cazul atribuirii calificativului „nesatisfăcător”, plata bursei va fi sistată, dar 

cercetătorul postdoctorand îşi va continua activitatea de cercetare pentru a obţine calificativul 

satisfăcător în vederea ridicării suspendării bursei; 

(5) În cazul a două calificative „nesatisfăcător” consecutive, echipa de implementare 

poate decide sistarea plăţii bursei de postdoctorat şi la recuperarea integrală a sumelor încasate 

până în acel moment 

 

2. Activitatea de tutoriat 

 

Art. 11. Tutorele este conducător de doctorat sau profesor universitar, îndeplinind funcţia de 

expert pe termen lung/scurt în cadrul proeictului „Programe postdoctorale în avangarda cercetării 

de excelenţă în tehnologiile societăţii informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese 

inovative” POSDRU/89/1.5/S/56287. 

Art. 12. Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la Art. 11 înaintează o cerere către 

Responsabilul de proiect P2, în vederea obţinerii calităţii de tutore în cadrul şcolii postdoctorale 

”Transferul de cunoştinţe în domeniul Tehnologiilor Societăţii Informaţionale şi dezvoltarea de 

produse şi procese”. 
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Art. 13. (1) Lista tutorilor din cadrul şcolii postdoctorale ”Transferul de cunoştinţe în domeniul 

Tehnologiilor Societăţii Informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese” este aprobată prin 

Decizia Rectorului  Universităţii din Oradea. 

 (2) Lista tutorilor aprobată de către Rectorul Universităţii din Oradea se publică pe site-ul 

www.posdru56287.org  

Art. 14.  Repartizarea cercetătorilor postdoctoranzi se efectuează de către responsabilul de 

proiect al Partenerului naţional 2 şi ţinând cont de opţiunile acestora şi avizate, în prealabil de 

către tutori. 

Art. 15. Tutorele are următoarele atribuţii: 

(1) Asigură coordonarea ştiinţifică a cercetătorilor postdoctoranzi în vederea 

realizării de către aceştia a proiectelor individuale de cercetare postdoctorală. 

(2) Participă, în perioada de cercetare postdoctorală, câte 2h/lună la întâlnirea cu 

cercetătorul postdoctorand, pentru îndrumare ştiinţifică şi evaluarea progreselor realizate de 

acesta; 

(3) Identifică şi avizează indicatorii de performanţă care vor fi personalizaţi pentru 

fiecare cercetător postdoctorand, în funcţie de tema de cercetare şi aria tematică în care se 

încadrează ( Anexei 1); 

(4) Verifică şi avizează planificarea proiectului de cerecetare postdoctorală în care 

sunt detaliate obiectivele, activităţile şi rezultatele individuale (Anexa 2); 

(5) Monitorizează, evaluează periodic activitatea de cercetare şi avizează fişa de 

evaluare conform Anexei 3; 

(6) Verifică şi validează conţinutul studiilor de cercetare pentru fiecare curs, a  

rapoartelor de cercetare intermediare şi finale realizate de postdoctorand; 

(7) Verifică şi avizează rapoartele de activitate lunare, raportul de activitate privind 

stagiul de mobilitate, rapoartele de cercetare intermediare şi finale; 

(8)  Asigură, dacă este necesar, tutoriat în comun pentru echipe de cercetare în 

componenţa cărora intră postdoctoranzi aparţinând mai multor arii tematice; 

(9) Asigură suportul ştiinţific necesar postdoctorandului în vederea respectării 

condiţiilor de asigurare a calităţii şi relevanţei activităţii de cercetare pentru domeniul 

fundamental ştiinţe inginereşti;  

(10) Cooperează cu echipa de implementare a proiectului „Programe postdoctorale în 

avangarda cercetării de excelenţă în tehnologiile societăţii informaţionale şi dezvoltarea de 

produse şi procese inovative”– contract POSDRU/89/1.5/S/56287 - în vederea realizării 

obiectivelor de asigurare a calităţii în programul de cercetare postdoctorală şi pentru realizarea 

obiectivelor specifice proiectului. 

 

http://www.posdru56287.org/


 

Titlu proiect: ”Programe postdoctorale în avangarda cercetării de 
excelenţă în Tehnologiile Societăţii Informaţionale şi dezvoltarea 
de produse şi procese inovative” 

 

POSDRU/89/1.5/S/56287 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Proiect implementat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Textile şi Pielărie – INCDTP  în parteneriat cu Academia de Studii 
Economice Bucureşti – Centrul de Cercetări, Analize şi Politici Regionale, 
Universitatea din Oradea şi ASSOCIATION  GROUPE ESSEC- Franta 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. Acordarea burselor postdoctorale 

 

Art. 16. Bursele postdoctorale se acordă lunar în perioada de desfăşurare a activităţii de predare-

fomare în sistem e-learning şi în perioada stagiilor de mobilitate, cu excepţia perioadelor aferente 

vacanţelor. 

Art. 17. În baza documentelor specificate la Art. 4 alin. 2 pct. a,b,c,d,e,f,g,h şi i echipa de 

implementare realizează rapoarte lunare de progres ale implementării proiectului şi înaintează  

responsabilului de proiect partener naţional 2 lista cercetătorilor pentru care se plăteşte bursa 

aferentă lunii de raportare, respectiv lista cercetătorilor pentru care s-a sistat plata bursei. 

Art. 18. (1) Finanţarea unui cercetător sprijinit este sistată în condițiile Art. 10 alineatul (5). 

              (2) Responsabilul de proiect partener naţional 2 poate decide sistarea plăţii bursei şi la 

cererea cercetătorului postdoctorand, atunci când acesta invocă motive de ordin medical sau în 

alte situaţii de forţă majoră. 

Art. 19. Responsabilul de proiect partener naţional 2 aprobă lista cercetătorilor pentru care se 

plăteşte bursa aferentă lunii de raportare şi semnează statele de plată. 

Art. 20.  Responsabilul financiar răspunde de întocmirea ordinelor de plată pentru burse, în 

conformitate cu statele de plată aprobate. 

 

4. Participarea la conferinţe transnaţionale în cadrul statelor membre ale  

Uniunii Europene 

 

Art. 21. Prin participarea postdoctoranzilor la conferinţe transnaţionale în cadrul statelor 

membre ale Uniunii Europene se urmăreşte creşterea vizibilităţii şi impactului internaţional al 

cercetării postdoctorale. 

Art. 22. Informaţiile privind organizarea participării postdoctoranzilor la conferinţe 

transnaţionale în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene vor fi publicate pe site-ul 

www.posdru56287.org 

Art. 23. Organizarea participării postdoctoranzilor la conferinţe transnaţionale în cadrul statelor 

membre ale Uniunii Europene este reglementată prin METODOLOGIA PRIVIND 

PARTICIPAREA LA CONFERINŢE TRANSNAŢIONALE DIN CADRUL STATELOR 

MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE a cercetătorilor postdoctoranzi în cadrul proiectului 

“Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în tehnologiile societăţii 

informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative” contract 

POSDRU/89/1.5/S/56287. 

http://www.posdru56287.org/
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5. Mobilităţi transnaţionale de cercetare /documentare 

 

Art. 24. Mobilitatea de cercetare/documentare postdoctorală transnaţională se bazează pe 

compatibilitatea de preocupări şi pe relaţiile structurate între  Universitatea din Oradea şi ESSEC 

Business School din Paris. 

Art. 25. (1) Durata minimă a stagiului de mobilităţi de documentare/cercetare postdoctorală 

transnaţională este de 10 zile, iar în această perioadă cercetătorii postdoctoranzi beneficiază de 

sprijin financiar pentru mobilităţi. 

(2) Durata maximă a stagiului de mobilităţi de documentare/cercetare postdoctorală 

transnaţională este de 31 zile, iar în această perioadă cercetătorii postdoctoranzi beneficiază de 

sprijin financiar pentru mobilităţi 

Art. 26. Informaţiile privind organizarea participării la stagiul de mobilităţi de 

cercetare/documentare vor fi publicate pe site-ul www.posdru56287.org  

Art. 27. Organizarea participării la mobilităţile transnaţionale de cercetare/documentare 

postdoctorală este reglementată prin METODOLOLOGIA PRIVIND MOBILITAŢILE 

TRANSNATIONALE DE CERCETARE/DOCUMENTARE POSDOCTORALĂ ale 

postdoctoranzilor în cadrul proiectului „Programe postdoctorale în avangarda cercetării de 

excelenţă în tehnologiile societăţii informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative” 

contract POSDRU 89/1.5/S/56287. 

 

 

6. Întreruperea programului de cercetare postdoctorală 

 

Art. 28. Programul de cercetare postdoctorală se poate întrerupe temporar doar în condiţiile 

prevăzute în reglementările AM/OIPOSDRU, respectiv conform Instrucţiunii nr.15/E 

3803/26.05.2010. 

 

7. Dispoziţii finale 

 

Art. 29. Prezentul regulament se completează cu: 

(1) METODOLOGIA PRIVIND PARTICIPAREA LA CONFERINŢE TRANSNAŢIONALE 

DIN CADRUL STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE a cercetătorilor 

postdoctoranzi în cadrul proiectului “Programe postdoctorale în avangarda cercetării de 

excelenţă în tehnologiile societăţii informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese 

inovative”  contract POSDRU/89/1.5/S/56287. 

http://www.posdru56287.org/


 

Titlu proiect: ”Programe postdoctorale în avangarda cercetării de 
excelenţă în Tehnologiile Societăţii Informaţionale şi dezvoltarea 
de produse şi procese inovative” 

 

POSDRU/89/1.5/S/56287 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Proiect implementat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Textile şi Pielărie – INCDTP  în parteneriat cu Academia de Studii 
Economice Bucureşti – Centrul de Cercetări, Analize şi Politici Regionale, 
Universitatea din Oradea şi ASSOCIATION  GROUPE ESSEC- Franta 

 

  

 

 

 

(2) METODOLOGIA PRIVIND MOBILITAŢILE TRANSNAŢIONALE DE 

CERCETARE/DOCUMENTARE ale postdoctoranzilor în cadrul proiectului “Programe 

postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în tehnologiile societăţii informaţionale şi 

dezvoltarea de produse şi procese inovative”  contract POSDRU/89/1.5/S/56287. 

Art. 30. Prezentul regulament a fost elaborat de către echipa de implementare a partenerului 

naţional 2 – Universitatea din Oradea, din cadrul proiectului „Programe Postdoctorale în 

Avangarda Cercetării de Excelenţă în Tehnologiile Societăţii Informaţionale şi Dezvoltarea de 

Produse şi Procese Inovative” pentru stabilirea cadrului de desfăşurare a activităţilor în cadrul 

şcolii postdoctorale ”Transferul de cunoştinţe în domeniul Tehnologiilor Societăţii 

Informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese” 

Art. 31. Regulamentul şi eventualele completări la prezentul regulament se publică pe site-ul 

şcolii postdoctorale la adresa www.posdru56287.org.  

 

 

        Responsabil de proiect P2 

                Conf.univ.dr.ing. Livia BANDICI  

 

http://www.posdru56287.org/
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Anexa 1  

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

PENTRU ACTIVITATEA DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 

 

Nume şi prenume postdoctorand:  

 

Titlul proiectului de cercetare postdoctorală: 

 

Indicatori minimali 
Adaptare indicatori 

minimali 

Indicatori specifici temei 

de cercetare postdoctorală 

(1)  Publicarea a 3 lucrări 

ştiinţifice, legate de obiectul 

cercetării, la conferinţe 

internaţionale în state membre 

ale UE, din care 2 în ISI 

proceedings sau  reviste 

prestigioase cotate B+ sau 

indexate BDI sau ISI 

  

(2) Participarea la sesiuni de 

formare organizate în cadrul 

proiectului 

  

(3) Elaborarea rapoartelor lunare 

de activitate pe perioada 

desfăşurării activităţii de 

predare-formare în sistem e-

learning şi pe perioada de 

mobilitate transnaţională 

  

(4) Intocmirea a 2 rapoarte de 

cercetare intermediare, câte 

unul pe fiecare an 

  

(5) Elaborarea unui studiu de 

cercetare pentru fiecare curs 

în consonanţă cu proiectul 

individual de cercetare şi 

susţinerea acestora în cadrul 

unor mese rotunde 

  

(6) Participare activă în reţeaua 

online de cercetare 

postdoctorală 
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(7) Menţionarea în lucrările 

susţinute/publicate pe durata 

desfăşurării programului de 

cercetare postdoctorală a 

sursei de finanţare 

  

(8) Participare la conferinţa finală 

organizată în cadrul 

proiectului 

  

(9) Raport final de cercetare 

postdoctorală 
  

(10) Alte criterii de performanţă 

cerute în program 
  

 

 

 

 

Aviz tutore,                                                                                              Postdoctorand bursier, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titlu proiect: ”Programe postdoctorale în avangarda cercetării de 
excelenţă în Tehnologiile Societăţii Informaţionale şi dezvoltarea 
de produse şi procese inovative” 

 

POSDRU/89/1.5/S/56287 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Proiect implementat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Textile şi Pielărie – INCDTP  în parteneriat cu Academia de Studii 
Economice Bucureşti – Centrul de Cercetări, Analize şi Politici Regionale, 
Universitatea din Oradea şi ASSOCIATION  GROUPE ESSEC- Franta 

 

  

 

 

 

Anexa 2 

 
PLANIFICAREA PROIECTULUI DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 

 
1. Date personale  

1.1 Nume:  

1.2 Prenume:  

1.3 Telefon:  

1.4 E-Mail:  

 
 
2. Date referitoare la tutore 

2.1. Nume   

2.2. Prenume   

2.3. Telefon:  

2.4. E-Mail   

 
 
3. Titlul proiectului de cercetare postdoctorală: 
          

 

 
 
4. Obiectivele generale ale proiectului de cercetare postdoctorală (conform 
proiectului depus) 
 
1. 
2. 
3. 
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5. OBIECTIVELE, ACTIVITĂŢILE ŞI REZULTATELE ESTIMATE 
 

PERIOADA DE 
RAPORTARE 

Obiectivele 
(Denumirea 

obiectivelor prevăzute 
a fi realizate în 

perioada respectivă) 

Activităţi 
asociate 

obiectivului  

Rezultate asociate 
activităţilor  pentru 

pentru perioada 
respectivă 

1. Februarie – Mai 
2011 

 1.  

 2.  

   

2.  Septembrie 
2011  - Ianuarie 

2012 

 1.  

 2.  

   

3. Martie - Iunie 
2012 

 

 1.  

 2.  

   

 

Data: 

 

 

 

Aviz tutore,                                                                                              Postdoctorand bursier, 
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Anexa 3  

 
FIŞĂ DE EVALUARE PERIODICĂ A ACTIVITĂŢII DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 

 
 

1. Date personale ale postdoctorandului: 

Nume:       

Prenume:       

Adresa:       

Telefon:       

E-mail:       

2. Date referitoare la tutore: 

Numele şi prenume tutore:       

3. Date privind proiectul de cercetare 

Titlul proiectului:       

Perioada de raportare        

4. Obiectivele perioadei de raportare: 

Obiective prevăzute Obiective realizate Grad de 
realizare 

Observaţiile tutorelui 

1             total       

2             total       

3             total       

4             total       

5             total       

6             total       

5. Activităţile proiectului în perioada de raportare: 

Activităţi prevăzute Activităţi realizate Grad de 
realizare 

Observaţiile tutorelui 

1             total       

2             total       

3             total       

4             total       

5             total       

6             total       

7             total       

8             total       
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9             total       

10             total       

6. Rezultate obţinute în perioada de raportare  

Rezultate prevăzute Rezultate livrate Grad de 
realizare 

Observaţiile tutorelui 

1             total       

2             total       

3             total       

4             total       

5             total       

7. Criterii de performanţă 

Indicator Numărul 
prevăzut 

Realizat în 
perioada 

anterioară 
prezentului 

raport 

Realizat în 
perioada curentă 

TOTAL 
realizat 

Publicarea a 3 lucrări 

ştiinţifice, legate de 

obiectul cercetării, la 

conferinţe internaţionale 

în state membre ale UE, 

din care 2 în ISI 

proceedings sau reviste 

prestigioase cotate B+ 

sau indexate BDI sau ISI 

    

Participarea la sesiuni de 

formare organizate în 

cadrul proiectului 

    

Elaborarea rapoartelor 

lunare de activitate pe 

perioada desfăşurării 

activităţii de predare-

formare în sistem e-

learning şi pe perioada de 

mobilitate transnaţională 

    

Intocmirea a 2 rapoarte 

de cercetare intermediare, 

câte unul pe fiecare an 
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Elaborarea unui studiu de 

cercetare pentru fiecare 

curs în consonanţă cu 

proiectul individual de 

cercetare şi susţinerea 

acestora în cadrul unor 

mese rotunde 

    

Participare activă în 

reţeaua online de 

cercetare postdoctorală 

    

Menţionarea în lucrările 

susţinute/publicate pe 

durata desfăşurării 

programului de cercetare 

postdoctorală a sursei de 

finanţare 

    

Participare la conferinţa 

finală organizată în 

cadrul proiectului 

    

Raport final de cercetare 

postdoctorală 

    

Alte criterii de 

performanţă cerute în 

program 

    

 

8. Listă cu lucrările elaborate de postdoctorand  

 

1) Articole acceptate spre publicare în volumele unor conferinţe transnaţionale din 

cadrul statelor membre ale U.E. 

 

a. Din care articole publicate în ISI proceedings 

b. Din care articole publicate în BDI 

 

2) Articole acceptate spre publicare în reviste internaţionale indexate ISI 

 

3) Articole acceptate spre publicare în reviste internaţionale indexate în baze de date 

internaţionale 

 

4) Articole acceptate spre publicare în reviste clasificate CNCSIS din care: 

a. A (ISI) 



 

Titlu proiect: ”Programe postdoctorale în avangarda cercetării de 
excelenţă în Tehnologiile Societăţii Informaţionale şi dezvoltarea 
de produse şi procese inovative” 

 

POSDRU/89/1.5/S/56287 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Proiect implementat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Textile şi Pielărie – INCDTP  în parteneriat cu Academia de Studii 
Economice Bucureşti – Centrul de Cercetări, Analize şi Politici Regionale, 
Universitatea din Oradea şi ASSOCIATION  GROUPE ESSEC- Franta 

 

  

 

 

 

b. B+ 
c. B 
d. C 
e. D 

 
5) Studii de cercetare pentru fiecare curs 

 
6) Rapoarte de cercetare intermediare şi finale 

 
9. Nerealizări/dificultăţi întâmpinate în derularea proiectului pe perioada de raportare 

      

 
POSTDOCTORAND BURSIER: 

Nume, Prenume:       
Semnătura: 

 
 
Avizul tutorelui, 
 
 
În perioada de raportare postdoctorandul şi-a atins în proporţie de _____ % obiectivele 
propuse, drept pentru care propun avizarea favorabilă / nefavorabilă a prezentului 
raport de cercetare. 
 
TUTORE: 
Nume, Prenume:       
Semnătura: 
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Anexa 4 
 
 

RAPORT LUNAR nr.  
cu privire la întâlnirile de îndrumare ştiinţifică  

 
 

1. Date personale ale doctorandului: 

Nume:       

Prenume:       

Adresa:       

Telefon:       

E-mail:       

2. Date referitoare la tutore: 

Numele şi prenume tutore:       

3. Date privind proiectul de cercetare 

Titlul proiectului:       

Perioada de raportare        

4. Întâlniri de îndrumare ştiinţifică 

Data întâlnirii 
(zz/LL/aaaa) 

Probleme abordare Semnătura 
tutorelui 

1              

2              

3              

4              

5              

 

 

 

Data:          Postdoctorand bursier, 

 

 



 

Titlu proiect: ”Programe postdoctorale în avangarda cercetării de 
excelenţă în Tehnologiile Societăţii Informaţionale şi dezvoltarea 
de produse şi procese inovative” 

 

POSDRU/89/1.5/S/56287 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Proiect implementat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Textile şi Pielărie – INCDTP  în parteneriat cu Academia de Studii 
Economice Bucureşti – Centrul de Cercetări, Analize şi Politici Regionale, 
Universitatea din Oradea şi ASSOCIATION  GROUPE ESSEC- Franta 

 

  

 

 

 

ANEXA 5 

 

 

GRILA DE EVALUARE 

Criterii de evaluare 
Punctaj 

(max. 75 puncte) 

1.Obiectivele proiectului 15 

1.1 Claritatea obiectivelor 7 

1.2 Corelaţia dintre obiectivele stabilite şi finanţarea 

acordată 

3 

1.3 Relevanţa obiectivelor  5 

2. Etapizarea cercetării 15 

2.1 Coerenţa logică a etapelor şi activităţilor proiectului 7 

2.2 Coerenţa dintre obiectivele propuse şi activităţile 

proiectului 

8 

3. Prezentarea stadiului actual al cunoaşterii în 

domeniul cercetat 

15 

3.1 Capacitatea de a surprinde aspectele esenţiale ale 

domeniului de cercetare 

12 

3.2 Selectarea celor mai relevante şi recente surse 

bibliografice pentru domeniul de cercetare 

3 

4. Contribuţii ştiinţifice și profesionale proprii în 

domeniul cercetat prin realizarea proiectului 

30 

4.1 Relevanța abordării ştiinţifice şi/sau profesionale 

asupra domeniului de cercetare abordat 

5 

4.2 Principalele contribuții proprii aduse domeniului de 

cercetare abordat 

15 

4.3  Coerenţa argumentaţiei 10 

TOTAL 75 

 

 

 


