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Se aprobă, 
    Rector, 

Prof. Dr. Gerard JITĂREANU 
 
 
 

REGULAMENT 
privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor 

postdoctorale în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/62371 
 

„ŞCOALA POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL AGRICULTURII ŞI 
MEDICINEI VETERINARE” 

 
1. GENERALITĂłI 

 
Art. 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor postdoctorale din 

Fondul Social European (FSE), precum şi organizarea şi desfăşurarea activităŃilor de cercetare a 
bursierilor au la bază prevederile cuprinse în HG 475/2007 pentru aprobarea Planului NaŃional 
de Cercetare Dezvoltare şi Inovare II pentru perioada 2007-2013, Statutul personalului de 
cercetare aprobat prin Legea 319 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi condiŃiile şi criteriile specifice stabilite la nivelul UNIVERSITĂłII DE ŞTIINłE 
AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ IAŞI (USAMV Iaşi). 

Art. 2. USAMV Iaşi, în calitate de INSTITUłIE ORGANIZATOARE DE STUDII 
UNIVERSITARE DE DOCTORAT (IOSUD) organizează concursuri pentru acordarea burselor 
postdoctorale pentru cele 4 domenii de ştiinŃă, aprobate prin proiect: agronomie, horticultură, 
medicină veterinară şi zootehnie. 

Art. 3. Alocarea burselor postdoctorale se face în urma concursului de admitere la Şcoala 
Postdoctorală, organizat de USAMV Iaşi, în baza prezentului Regulament aprobat de Senat. 

Art. 4. Bursele postdoctorale se acordă cu scopul de a dezvolta resursa umană înalt 
specializată din cadrul USAMV Iaşi prin stimularea tinerilor cercetători pentru realizarea unor 
teme de cercetare - dezvoltare - inovare în conformitate cu strategia USAMV în domeniul 
cercetării ştiinŃifice şi al dezvoltării instituŃionale.  

În acest sens: 
- vor avea prioritate acele teme de cercetare care să se finalizeze cu rezultate 

concrete, cuantificabile (lărgirea sferei cunoaşterii, dezvoltarea şi/sau omologarea unor noi 
tehnologii, metode de analiză şi proceduri specifice domeniului de cercetare abordat); 

- participanŃii bursieri la proiectele postdoctorale vor constitui premisele unor 
nuclee de dezvoltare a resursei umane a USAMV. 

Art. 5. În cadrul proiectului cu numărul de contract POSDRU/89/1.5/S/62371, USAMV 
Iaşi va acorda burse postdoctorale unui număr de 50 de cercetători care pot beneficia de: 

- bursă lunară în cuantum de 4190 lei/lună pe o perioadă de 24 de luni; 
- un supliment de bursă de 2095 lei/lună pentru un stagiu de max. 3 luni derulat în 

laboratoare acreditate din străinătate fără perioade de întrerupere; 
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- decontarea cheltuielilor de transport şi cazare în cazul participării la manifestări 
ştiinŃifice interne şi internaŃionale. 

Art. 6. Rezultate minime impuse spre realizare pentru fiecare cercetător bursier 
postdoctorat la finalul stagiului: 

- 2 participări la seminarii şi conferinŃe naŃionale;  
- 1 participare la seminarii şi conferinŃe din străinătate;  
- 3 articole ştiinŃifice publicate în reviste BDI; 
- 1 articol în reviste cotate ISI; 
- 1 propunere de proiect de cercetare ca director; 
- 1 propunere de proiect ca membru în echipa de cercetare. 

 
2. METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI PENTRU ACORDAREA 
BURSELOR POSTDOCTORALE 
 2.1. Înscrierea candidaŃilor 

Art. 7. Înscrierea candidaŃilor la concursul pentru acordarea burselor postdoctorale se face 
la sediul USAMV Iaşi, aleea M. Sadoveanu, nr. 3, Şcoala postdoctorală, în conformitate cu 
calendarul şi termenele precizate în prezentul regulament.  

Art. 8. Tinerii cercetători care au dreptul să se înscrie la concursul pentru acordarea 
burselor postdoctorale în cadrul proiectului „Şcoala postdoctorală în domeniul agriculturii şi 
medicinei veterinare” - POSDRU/89/1.5/S/62371, trebuie să îndeplinească, cumulativ, 
următoarele criterii de selecŃie: 

- să deŃină titlul de doctor în ştiinŃe după 1 ianuarie 1999, din domeniile programului 
sau din domenii înrudite; 

- să aibă vârsta de maxim 40 de ani, împliniŃi până la finalizarea proiectului; 
- să nu beneficieze, sau să nu fi beneficiat, de bursă postdoctorală finanŃată din 

fonduri europene sau guvernamentale; 
- tema de cercetare postdoctorală propusă să fie în domeniul în care a susŃinut teza 

de doctorat sau din domenii înrudite şi să se încadreze în tematica de cercetare din 
strategia universităŃii. 

Art. 9. Dosarul de admitere (anexa 1) trebuie să cuprindă următoarele documente: 
1. Cerere de înscriere la concursul de selecŃie a cercetătorilor postodoctoranzi; 
2. Curiculum vitae în limba română în format Europass; 
3. Buletin de identitate/carte de identitate (în original şi copie); 
4. Certificat de căsătorie sau, după caz, alt act de schimbare a numelui, în original şi 

copie legalizată; 
5. Diploma de doctor, în original şi copie legalizată; 
6. Diploma de licenŃă şi de master (dacă este cazul), cu suplimentele la diplome, în 

original şi copie legalizată; 
7. Atestat de competenŃă lingvistică, eliberat de Catedra de limbi străine a USAMV Iaşi 

sau de alte instituŃii abilitate în acest sens; 
8. Memoriu de activitate ştiinŃifică, având ca anexă lista cu realizările activităŃii 

ştiinŃifice, cu date de identificare a acestora (anexa I); 
9. Recomandarea conducătorului de doctorat şi/sau a tutorelui postdoctorat (în cazul în 

care, din cauze obiective, nu este posibil să se furnizeze recomandarea 
conducătorului de doctorat, tutorele va face referire şi la tema tezei de doctorat); 

10. „Scrisoare de intenŃie” în care să se prezinte, pe scurt, motivaŃia alegerii temei de 
cercetare şi a colectivului în care se vor efectua activităŃile; 

11. Proiectul de cercetare ştiinŃifică postdoctorală propus de către candidat (anexa II); 
 12. DeclaraŃie pe proprie răspundere privind nesusŃinerea financiară prin programe 

postdoctorale finanŃate prin FSE sau din fonduri publice (anexa 5). 
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 13. Acord de implementare a proiectului de cercetare ştiinŃifică propus în cadrul 

concursului pentru acordarea burselor postdoctorale (anexa 6). 
 

2.2. Desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor postdoctorale 
Art. 10. a. Acordarea burselor postdoctorale se realizează prin concurs organizat la nivelul 

USAMV Iaşi pentru cele 4 domenii de cercetare: agronomie, horticultură, medicină veterinară şi 
zootehnie. 

 b. Numărul de locuri pe domenii de cercetare va fi stabilit de Senatul USAMV Iaşi. 
 c. Admiterea se realizează pe domenii de cercetare. 
 d. Pentru eventualele locuri neocupate în sesiunea din septembrie 2010, USAMV Iaşi va 

organiza a doua sesiune, în februarie 2011, după aceleaşi criterii. 
 

Art. 11. Comisia de concurs pentru acordarea burselor postdoctorale, de la nivelul 
USAMV Iaşi, este formată din: 

a - responsabilul de proiect – preşedinte; 
b – asistentul de proiect – secretar; 
c - responsabilul cu calitatea competiŃională – membru; 
d - responsabilii celor 4 domenii de cercetare – membri; 
e – directorul Şcolii postdoctorale din USAMV Iaşi - membru 
 

Art. 12. Criterii de selecŃie: 
a - cuantificarea activităŃii ştiinŃifice şi publicistice a candidaŃilor din perioada 1 

ianuarie 2004 şi 31 august 2010 (pe durata studiilor doctorale şi după obŃinerea titlului de 
doctor - prin intermediul Fişei de evaluare a activităŃii de cercetare ştiinŃifică) (Anexa 2); 

b - evaluarea propunerii proiectului de cercetare postdoctorală - prin Fişa de evaluare 
a proiectului de cercetare postdoctorală (Anexele 3a şi 3b). 

c. Nota finală va fi stabilită prin cumularea notelor de la evaluarea activităŃii de cercetare 
ştiinŃifică şi de la evaluarea propunerii de proiect de cercetare postdoctorală, prin aplicarea 
următoarelor ponderi: 40% pentru activitatea ştiinŃifică şi 60% pentru propunerea de 
proiect. 

 

CandidaŃii vor fi declaraŃi admişi în ordinea descrescătoare a mediilor realizate.  
Media minimă de admitere este 8,00. 
 

Art. 13. Pentru fiecare candidat se întocmeşte o Fişă de evaluare (Anexa 4). 
 

Art. 14. (1) Eventualele contestaŃii privitoare la rezultatul concursului de acordare a 
burselor postdoctorale se depun în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor concursului. 

(2)  Comisia de contestaŃii trebuie să analizeze sesizările depuse în termen de 24 de ore şi 
să prezinte Rectorului rezultatele spre validare, care rămân definitive. Media iniŃială poate fi 
modificată dacă se constată diferenŃe între cele două evaluări mai mari de 0,5 puncte. 

 

3. DISPOZIłII FINALE 
 

Art. 15. Listele cu rezultatele finale ale concursului pentru obŃinerea burselor 
postdoctorale, aprobate de Rectorul USAMV Iaşi, se vor afişa la termenul stabilit prin calendarul 
de desfăşurare al proiectului, la avizierul Şcolii postdoctorale şi pe site-ul universităŃii. 

 

PARTICIPAREA ÎN PROIECTUL POST-DOC ESTE BAZATĂ PE CONTRACT ŞI 
NU POATE FI ÎNTRERUPTĂ SAU ÎNCHEIATĂ PE DURATA DESFĂŞURĂRII 
ACESTUIA (A SE VEDEA CONTRACTUL POSTDOCTORAL). 

 
Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinŃa Senatului USAMV Iaşi din 26.07.2010. 
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Anexa 1 
 
 
 
 
 
 
 

STRUCTURA DOSARULUI DE ADMITERE 
 
 
 
 

1. Cerere de înscriere la concursul de selecŃie a cercetătorilor postodoctoranzi ; 

2. Curiculum vitae în limba română în format Europass; 

3. Buletin de identitate/carte de identitate (în original şi copie); 

4. Certificat de căsătorie sau, după caz, alt act de schimbare a numelui, în original şi copie 

legalizată; 

5. Diploma de doctor, în original şi copie legalizată; 

6. Diploma de licenŃă şi de master (dacă este cazul), cu suplimentele la diplome/foile matricole, 

în original şi copie legalizată; 

7. Atestat de competenŃe lingvistice, eliberat de Catedra de limbi străine a USAMV Iaşi sau de 

alte instituŃii acreditate; 

8. Memoriu de activitate ştiinŃifică, având ca anexă lista cu realizările din activitatea ştiinŃifică, 

cu specificarea datelor de identificare a acestora (anexa I); 

9. Recomandarea conducătorului de doctorat şi/sau a tutorelui postdoctorat (în cazul în care, din 

cauze obiective, nu este posibil să se furnizeze recomandarea conducătorului de doctorat, 

tutorele va face referire şi la teza de doctorat); 

10. „Scrisoare de intenŃie” în care să se prezinte, pe scurt, motivaŃia alegerii temei de cercetare şi 

a colectivului; 

11. Proiectul de cercetare ştiinŃifică postdoctorală propus de către candidat (anexa II); 

12. DeclaraŃie pe proprie răspundere privind nesusŃinerea financiară prin programe postdoctorale 

finanŃate prin FSE sau din fonduri publice (anexa 5). 

13. Acord de implementare a proiectelor de cercetare ştiinŃifică propuse în cadrul concursului 

pentru acordarea burselor postdoctorale (anexa 6). 
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Anexa 2 
FIŞA DE EVALUARE A ACTIVITĂłII DE 

CERCETARE ŞTIINłIFICĂ 
Pentru perioada: 01.01.2004 – 31.08.2010 

 
Candidat: …………………………………................. 
Domeniul de ştiinŃă în care deŃine titlul de doctor: …………………………............................. 
Domeniul în care depune proiectul de cercetare: ........................................................................ 

 

Criteriul 
de evaluare 

Indicatorii de performanŃă ReferinŃă 
Punctaj/ 
referinŃă 

Număr 
Punctaj 

total 
1 2 3 4 5 6 7 

-unic/prim autor: 60   
1. Cotate ISI 

- coautor: 50/n   
-unic/prim autor: 40   

2. Indexate ISI 
- coautor: 40/n   
-unic/prim autor: 30   

3. Indexate BDI 
- coautor: 30/n   
-unic/prim autor: 30   4. În reviste/volume ale congreselor/conferinŃelor 

internaŃionale cu referenŃi şi colective editoriale - coautor: 30/n   
-unic/prim autor: 20   5. În reviste/volume ale congreselor/conferinŃelor 

naŃionale cu referenŃi şi colective editoriale - coautor: 20/n   
-unic/prim autor: 20   

6. Recunoscute CNCSIS tip B 
- coautor: 20/n   
-unic/prim autor: 15   

1. 

Lucrări 
ştiinŃifice 
publicate, din 
care: 

6. Alte reviste 
- coautor: 15/n   

1. NaŃionale 5   
2. 

Participări la manifestări 
ştiinŃifice cu susŃinere de 
lucrări 

2. InternaŃionale 10   

-unic/prim autor: 60   
3. Brevete şi produse omologate 

- coautor: 60/n   
CărŃi/capitole de carte publicate în edituri din: - Ńară 40/100 pag   

4 
 - străinătate 60/100 pag   

-unic/prim autor: 30   
1. Academia Română 

- coautor: 30/n   
-unic/prim autor: 25   

5. Premii acordate 
2. MECTS, CNCSIS, ASAS, alte organisme 
nationale/internaŃionale - coautor: 25/n   

- director  50   
6. Granturi de cercetare 

-membru în echipă 10   
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7 Stagii de cercetare efectuate în străinatate (min. 30 zile) - stagiu compact 40   
TOTAL GENERAL  

n – număr autori 
Notă: Toate referinŃele care stau la baza calculului punctajului se detaliază în lista cu realizările din activitatea 

ştiinŃifică (anexa I). Nu se iau în calcul referinŃele fără documente justificative. 

Scara de convertire a punctajului în note: 
 

Punctaj Nota 
50 -100 5 

101 - 170 6 
171 - 260 7 
261 - 370 8 
371 - 500 9 

>501 10 

 
Preşedinte comisie, 

Prof. dr. Vasile VÎNTU 
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Anexa 3a 
FIŞA DE EVALUARE A PROIECTULUI DE CERCETARE 

POSTDOCTORALĂ 
 

Candidat: …………………………………..................... 
Domeniul de ştiinŃă în care se încadrează proiectul …………………………............................. 
Titlul proiectului de cercetare: ..................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
1. RelevanŃa si originalitatea conŃinutului ştiinŃific al propunerii de proiect (maxim 25 

puncte)  
Justificare punctaj Punctaj 

 
 

 

 
2. Obiectivele generale şi metodologia proiectului (maxim 20 puncte) 

Justificare punctaj Punctaj 
  

 
3. Analiza SWOT ( S - Strengths, W - Weaknesses, O - Opportunities, T – Threats) (maxim 

5 puncte) 
Justificare punctaj Punctaj 

  
 

4.  Justificarea necesităŃii mobilităŃilor externe (europene) (maxim 5 puncte) 
Justificare punctaj Punctaj 

  
 

5. Planul de implementare a proiectului (maxim 25 puncte) 
Justificare punctaj Punctaj 

  
 

6. Realismul dovedit în evidenŃierea surselor de finanŃare (maxim 10 puncte) 
Justificare punctaj Punctaj 

  
 

7. Rezultate  preconizate (maxim 10 puncte) 
Justificare punctaj Punctaj 

  
 

Punctaj final Nota 
  

 
Evaluator, 
Nume şi prenume ________________________________ 
Semnătura _____________________________________ 
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Anexa 3b 

 
 
 
 
 

MEDIA EVALUĂRILOR PROIECTULUI DE CERCETARE ŞTIINłIFICĂ 
POSTDOCTORALĂ 

 
 

Candidat: …………………………………................. 
Domeniul de doctorat în care se încadrează proiectul: …………………………........................ 
Titlul proiectului de cercetare: ..................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
 
 
 

Punctaj acordat Nr. 
crt. 

Indicatorul 
Punctaj 
maxim Evaluator 1 Evaluator 2 

Media 

1 RelevanŃa si originalitatea conŃinutului 
ştiinŃific al propunerii de proiect 

25    

2 Obiectivele generale şi metodologia 
proiectului 

20    

3 Analiza SWOT 5    

4 Justificarea necesităŃii mobilităŃilor 
externe 

5    

5 Planul de implementare al proiectului 
de cercetare propus 

25    

6 Realismul dovedit în evidenŃierea 
surselor de finanŃare 

10    

7 Rezultatele preconizate ale proiectului 10    

Punctaj total    

 
 
 
Proiectul de cercetare propus va deveni anexă la contractul pe care candidaŃii 

declaraŃi admişi îl vor semna cu USAMV Iaşi. 

 
 
 

Preşedinte comisie, 
Prof. dr. Vasile VÎNTU 
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Anexa 4 

 
 
 
 
 
 
 

GRILA DE EVALUARE FINALĂ A CANDIDATULUI: 
________________________ 

 
 

pentru selecŃia în grupul Ńintă a proiectului strategic POSDRU „Şcoala Postdoctorală în 
domeniul Agriculturii” ID 89/1.5/S62371 

 
 
 
 
 
 
 

Criteriu Punctaj x pondere Notă 

a. Activitate ştiinŃifică   

b. Proiect de cercetare ştiinŃifică   

Nota finală (nota criteriul a + nota criteriul b)  

 
 
 
 
Data ______________ 
 
 
 
 

Preşedinte comisie, 
Prof. dr. Vasile VÎNTU 
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Anexa 5 
 
 
 
 
 

DECLARAłIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 
 
 
 
 Subsemnatul(a)____________________________, cu domiciliul în judeŃul 

_____________ municipiul/oraşul/comuna _______________________ satul 

________________________ sectorul_________ cod poştal _________________ 

strada ____________________________ nr. ______ bl. ______ sc. ____ et. ____ 

ap. _____ telefon/fax __________________ e-mail_______________________, 

posesor al (BI/CI) seria _______ nr. ____________, cunoscând prevederile art. 

292 privind falsul în declaraŃii din Codul Penal, declar pe propria răspundere că nu 

am beneficiat şi nu beneficiez de susŃinere financiară prin alt program postdoctoral 

finanŃat din fonduri europene sau guvernamentale. 

 
 
 
 
 

Data  _____________  
 

Semnătura 
.................................................. 

 


