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METODOLOGIE DE SELECŢIE 

 

A cercetătorilor posdoctorat în cadrul şcolii postdoctorale „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/1.5/S/56287 

 

CAPITOLUL I 

 

 DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE SELECŢIE PENTRU ACORDAREA 

BURSELOR POSTDOCTORALE 

 

 Art. 1. Criteriile de eligibilitate pentru înscrierea la procesul de selecţie sunt: 

 - să nu fi beneficiat de alte burse postdoctorale din fonduri publice sau din burse FSE; 

 - să aibă titlul de doctor în ştiinţe sau în inginerie industrială, obţinut după anul 1999 şi vârsta 

maximă de 45 ani; 

 - să aibă cunoştinţe foarte bune de limbă engleză (scris, citit, conversaţie);  

 - să semneze un acord prin care se obligă să participe la toate activităţile prevăzute pentru grupul 

ţintă, în cadrul proiectului şi să răspundă financiar în caz că nu respectă clauzele din acord. 

 

 Art. 2. (1) Pentru înscrierea la procesul de selecţie, candidaţii vor depune un dosar, atât în 

format fizic, cât şi în format electronic (pe CD) la următoarea adresă: Institutul National de 

Cercetare – Dezvoltare pentru Textile şi Pielarie, Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, nr. 16, Sector 3, 

Bucureşti. 
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(2) Pe dosarul de înscriere se specifică opţiunea pentru Şcoala Postdoctorală: „TRANSFERUL DE 

CUNOŞTINŢE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR SOCIETĂŢII INFORMATIONALE ŞI 

DEZVOLTAREA DE PRODUSE ŞI PROCESE”. 

 

Art. 3. Dosarul de înscriere la programul de cercetare postdoctorală va conţine următoarele 

documente: 

 Cerere de înscriere (Anexa 1); 

 Copie după BI/CI; 

 Copie după cartea de muncă; 

 Copie legalizată după diploma de licenţă şi/sau master şi după foaia matricolă; 

 Copie legalizată după diploma de doctor în domeniile menţionate anterior; 

 CV (EUROPASS); 

 Recomandarea conducătorului de doctorat şi din partea angajatorului/şefului de catedră (dacă 

este cazul); 

 Activitate ştiinţifică (Anexa 2); 

 Propunere proiect de cercetare ştiinţifică postdoctorală (Anexa 3) în limbile română şi engleză. 

 

Art. 4. Data limită de depunere a dosarelor este 30.09.2010. 

 

Art. 5. Una din următoarele situaţii determină respingerea dosarului de concurs: 

 lipsa oricărui document dintre cele stabilite la Art.3.; 

  neconcordanţa dintre forma fizică şi electronică a dosarului de concurs; 

 existenţa unor elemente de identificare a candidatului în cadrul Anexei 3. 

 

Art. 6. Selecţia candidaţilor se va face în baza următoarelor criterii:  

 relevanţa şi originalitatea conţinutului ştiinţific al propunerii de proiect; 

 articole publicate în reviste internaţionale cotate ISI; 

 articole publicate în baze de date internaţionale (BDI); 

   experienţa în calitate de manager de proiect sau/şi membru în colective de cercetare în cadrul 

proiectelor naţionale şi internaţionale de tip CDI. 

 

 Art. 7. (1) Propunerea de proiect de cercetare ştiinţifică postdoctorală trebuie să fie în 

concordanţă cu ariile tematice de cercetare postdoctorală (tehnologiile societăţii informaţionale, energie, 

ştiinţe inginerești, etc.), cu finalitate în domenii de expertiză cât mai largi pentru grupul ţintă capabili de 

a se integra în activităţi specifice de cercetare fundamentală  şi aplicativă. 

(2) Structura fişei de activitate ştiinţifică şi structura propunerii de proiect sunt prezentate în 

Anexa 2, respectiv, în Anexa 3. 

 



 

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 

 
 

 Art. 8. Evaluarea propunerii de proiect şi a fişei de activitate ştiinţifică se va realiza de către o Comisie 

de Selecţie, formată din trei experţi pe termen lung, desemnaţi de către managerul proiectului şi aprobată de către 

rectorul Universităţii din Oradea. 

 

 Art. 9. Comisia de Selecţie are următoarele atribuţii: 

 Stabileşte caracterul de eligibilitate al fiecărui dosar, conform criteriilor de la Art. 1, din 

prezenta metodologie. 

 Elaborează lista candidaţilor declaraţi neeligibili. 

 Evaluează propunerile de proiect din cadrul dosarelor declarate eligibile, precum şi 

activităţile ştiinţifice ale candidaţilor şi stabileşte un punctaj, conform grilelor de evaluare 

(Anexa 2.1; Anexa 3.2). 

 

Art. 10. Punctajul general de selecţie a candidaţilor se calculează după următoarea formulă: 

 PG=PP x 0,60 + PA x 0,40 
unde: 

 PG – punctaj general de selecţie (maxim 100 de puncte); 

 PP – punctaj de evaluare a propunerii de proiect (maxim 100 de puncte); 

 PA – punctaj de evaluare a activităţii ştiinţifice (maxim 100 de puncte);. 

 Punctajul general de selecţie minim este de 60 de puncte. 

 

 Art. 11. Comisia de Selecţie elaborează lista candidaţilor admişi  în ordinea descrescătoare a 

punctajului obţinut şi în limita locurilor disponibile şi lista cu persoanele declarate respinse în urma 

procesului de selecţie. 
 

Art. 12. (1) Rezultatele evaluării vor fi publicate în data de 09.10.2010 pe site-ul şcolii 

Postdoctorale: www.posdru56287.org 

 (2)  Eventuale contestaţii pot fi depuse în data de 11.10.2010 în intervalul 11.00-15.00 la sediul 

Institutului Naţional de Cercetare-dezvoltare pentru Textile şi Pielărie – INCDTP, str. Lucreţiu 

Pătrăşcanu nr.16, Sector 3, Bucureşti. Rezultatele obţinute în urma soluţionării eventualelor contestaţii 

sunt definitive. 

(3) Lista candidaţilor admişi în cadrul programului de cercetare postdoctorală se publică în data 

de 14.10.2010.  

Art. 13. Candidaţii admişi în cadrul Şcolii Postdoctorale devin membrii grupului ţintă. 

 

Art. 14. Membrii grupului ţintă semnează Contractul individual de cercetare, care va cuprinde 

drepturile şi obligaţiile ce decurg din statutul de cercetător postdoctorat. 

 

CAPITOLUL II 

DISPOZIŢII FINALE 

http://www.posdru56287.org/
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Art. 15. Prezenta metodologie a fost elaborată de echipa de implementare Partener 2 din cadrul 

proiectului „Programe Postdoctorale în Avangarda Cercetării de Excelenţă în Tehnologiile Societăţii 

Informaţionale şi Dezvoltarea de Produse şi Procese Inovative” pentru selecţia cercetătorilor 

posdoctorat şi poate fi completată în funcţie de necesităţile reale care decurg din implementarea 

proiectului. 
 

Prezenta Metodologie a fost aprobată de Senatul Universităţii din Oradea în şedinţa sa din data de 

27.09.2010. 
 

          RECTOR 

Prof.dr.ing. Cornel 
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ANEXA 1 

 

 

Domnule Rector, 

 

Subsemnata/ul _____________________________________________________ vă rog să îmi aprobaţi 

înscrierea pentru competiţia de selecţie a cercetătorilor posdoctorat, din care va face parte grupul ţintă al 

proiectului “Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în Tehnologiile Societăţii 

Informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative”, pentru Şcoala Postdoctorală  

„TRANSFERUL DE CUNOŞTINŢE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR SOCIETĂŢII 

INFORMAŢIONALE ŞI DEZVOLTAREA DE PRODUSE ŞI PROCESE”  
 

Menţionez următoarele: 

Anul obţinerii titlului de doctor__________________________________________________________ 

Domeniul de doctorat__________________________________________________________________ 

Titlul tezei de doctorat_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Tema de cercetare postdoctorală propusă__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Domeniul de cercetare postdoctorală _____________________________________________________ 

Anexez următoarele documente: 

– Copie după BI/CI; 

– Copie după cartea de muncă; 

– Copie legalizată după diploma de licenţă şi/sau master şi după foaia matricolă; 

– Copie legalizată după diploma de doctor în domeniile menţionate anterior; 

– CV (EUROPASS); 

– Activitate ştiinţifică ; 

– Recomandarea conducătorului de doctorat şi din partea angajatorului (dacă este cazul); 

– Propunere proiect de cercetare ştiinţifică postdoctorală în limbile română  şi engleză. 

 

 Data 

________________ 

Solicitant,    

Nume şi prenume___________________ 

Semnătura_________________________ 
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ANEXA 2 

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ 

 

Aplicanta/ul _______________________________________ 

 

 

I. Lucrări publicate: 

1. Articole publicate în reviste internaţionale cotate ISI 

a. ... 
b. ... 

2. Articole publicate în reviste neindexate ISI, dar indexate în baze de date internaţionale 

(BDI) 

a. ... 
b. ... 

3. Articole publicate în volumele conferinţelor internaţionale 

a. ... 
b. ... 

4. Articole publicate în volumele conferinţelor naţionale 

a. ... 
b. ... 

5. Articole publicate în reviste româneşti recunoscute de CNCSIS – categoria B/B+ 

a. … 

b. … 

6. Cărţi/capitole de carte publicate la edituri din ţară 

a. … 

b. … 

7. Cărţi/capitole de carte publicate la edituri din străinătate 

a. … 

b. … 

II. Lucrări comunicate  

1. la manifestări ştiinţifice internaţionale 

a. … 

b. … 

2. la manifestări ştiinţifice naţionale 

a. … 

b. … 

III.  Propuneri de brevete de invenţie /brevete de invenţie acordate (titlul, nr. dosar /nr. brevet) 

1. … 

2. … 



 

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 

 
 

IV.  Proiecte de cercetare 

1. Proiecte de cercetare câştigate în calitate de director de proiect (titlu/valoarea în lei sau 

euro după caz) 

a. … 

b. … 

2. Proiecte de cercetare câştigate în calitate de membru în echipa de cercetare (titlu/valoare 

în lei sau euro după caz) 

a. … 

b. … 

V. Stagii de cercetare efectuate în străinătate 

1. … 

2. … 

VI. Realizări de excepţie (premii, diplome speciale) 

1. … 

2. … 

 

Data ______________ 

 

 

Aplicant: 

Nume şi prenume _______________________ 

Semnatură _____________________________ 



 

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 2.1  

 

 

 

GRILĂ DE EVALUARE  

 

SPECIFICARE 
Punctaj 

(max. 100 puncte) 

I. Lucrări publicate 45 

II. Lucrări comunicate  10 

III. Propuneri de brevete de invenţie /brevete de invenţie 

acordate (titlul, nr. dosar /nr. brevet) 

5 

IV. Proiecte de cercetare 20 

V.Stagii de cercetare efectuate în străinătate 10 

VI.Realizări de excepţie (premii, diplome speciale) 10 
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ANEXA 3 

 

 

PROIECT INDIVIDUAL  

 

1. Titlul proiectului                                                       (max. 200 caractere) 

 

      

 

2. Cuvinte cheie                                                                 (max. 5 termeni) 

1       

2       

3       

4       

5       

 

3. Obiectivele proiectului                                                 (max. 3000 caractere) 

Descrieti obiectivele proiectului specificand modul in care sprijinul financiar acordat prin intermediul 

Şcolii Postdoctorale contribuie la realizarea acestora. Aratati modul in care obiectivele proiectului 

dumneavoastra contribuie la realizarea obiectivelor proiectului Programe postdoctorale în avangarda 

cercetării de excelenta în Tehnologiile Societatii Informationale si dezvoltarea de produse si procese 

inovative, conform Anexei 3.1. 

      

 

 

4. Etapizarea cercetarii                                                    (max. 2000 caractere) 

Enumerati etapele si activitatile pe care intentionati sa le desfasurati pe parcursul proiectului. 

      

 

5. Stadiul actual al cunoasterii si potentialele contributii la dezvoltarea acestuia                                                                         

(max. 5000 caractere) 

Descrieti pe scurt stadiul actual al cunoasterii in domeniul de cercetare la care se refera proiectul 

raportandu-va la cele mai recente realizari in domeniul respectiv. Prezentati lista bibliografica a celor 
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mai reprezentative 5 titluri din domeniul din care se elaborează proiectul de cercetare. Relevati 

potentialele contributii pe care proiectul dumneavoastra le poate aduce la dezvoltarea domeniului de 

cercetare.  

      

 

6. Contributii stiintifice, profesionale si extracurriculare proprii relevante pentru proiect. 

Argumentele (atuurile) personale pentru abordarea temei propuse                                            

(max. 2000 caractere) 

Descrieti experienta relevanta si eventualele contributii personale in domeniul de cercetare al 

proiectului. Enumerati contributiile stiintifice (articole, studii, alte lucrari stiintifice), profesionale 

(eventualele tangente cu domeniul de cercetare) si extracurriculare (forme concrete de manifestare a 

interesului fata de domeniul respectiv). Aceste contibutii vor fi formulate in asemenea maniera incat sa 

nu permita identificarea aplicantului. 
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ANEXA 3.1 

 

OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE  
ale proiectului PROGRAME POSTDOCTORALE ÎN AVANGARDA CERCETĂRII DE 

EXCELENŢĂ ÎN TEHNOLOGIILE SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE ŞI DEZVOLTAREA DE 

PRODUSE ŞI PROCESE INOVATIVE 

 

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea cadrului instituţional, organizaţional şi financiar 

care să asigure creşterea implicării membrilor grupului ţintă în activităţi de cercetare postdoctorală din 

domenii ştiinţifice de vârf. 

 

Obiective specifice ale proiectului vizează:  

 - proiectarea şi dezvoltarea de noi discipline şi curricule de formare profesională postdoctorală 

flexibile, adaptabile cerinţelor cercetării ştiinţifice din domenii prioritare de vârf, respectiv: tehnologiile 

societăţii informaţionale, materiale, produse şi procese inovative;  

 - adaptarea, orientarea şi corelarea conţinutului curriculei de formare postdoctorala cu cerinţele 

mediului economic, având în vedere problemele majore ale societăţii (dezvoltare de produse şi procese 

inovative; asigurarea calităţii; etc.).  

 - dezvoltare reţelelor între universităţi şi centre/institute de cercetare precum şi consolidării 

interferenţelor dintre învăţământul superior, cercetare şi mediul de afaceri în: creşterea susţinută a 

gradului de profesionalizare /informatizare a pregătirii postdoctorale;  

 - încurajarea şi dezvoltarea programelor de studii postdoctorale de tip Joint Degrees (bazate pe 

joint curricula) între universităţi din ţară şi străinătate în scopul implicării în proiecte comune de 

cercetare;  

 - dezvoltarea schimbului de bune practici cu universităţi performante din ţară şi străinătate;  

 - iniţierea şi dezvoltarea de activităţi de tutoriat şi îndrumare pentru cercetătorii pe parcursul 

programului post-doctoral. 
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ANEXA 3.2 

GRILA DE EVALUARE 

Criterii de evaluare 
Punctaj 

(max. 100 puncte) 

1.Obiectivele proiectului 20 

1.1 Claritatea obiectivelor 10 

1.2 Corelaţia dintre obiectivele stabilite şi finanţarea 

acordată 

5 

1.3 Relevanţa obiectivelor  5 

2. Etapizarea cercetării 20 

2.1 Coerenţa logică a etapelor şi activităţilor proiectului 10 

2.2 Coerenţa dintre obiectivele propuse şi activităţile 

proiectului 

10 

3. Stadiul actual al cunoaşterii şi potenţialele contribuţii 

la dezvoltarea acestuia 

40 

3.1 Capacitatea de a surprinde aspectele esenţiale ale 

domeniului de cercetare 

15 

3.2 Selectarea celor mai relevante şi recente surse 

bibliografice pentru domeniul de cercetare 

5 

3.3 Relevanţa potenţialelor contribuţii pentru domeniu de 

cercetare 

15 

3.4 Gradul de realism al contribuţiilor propuse 5 

4. Contribuţii ştiinţifice, profesionale si extracurriculare 

proprii relevante pentru proiect 

20 

4.1 Gradul în care experienţa ştiinţifică şi/sau 

profesională este relevantă pentru proiect 

10 

4.2  Coerenţa argumentaţiei 10 

TOTAL 100 

 

 

 

 


