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PROCEDURA DE SELECłIE A CANDIDAłILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI 

STRATEGIC POS-DRU „Şcoala Postdoctorală în domeniul Agriculturii şi Medicinei 

Veterinare” ID 89/1.5/S62371 

 

Calendarul competiŃiei:  

 Informare generală şi publicitate: 10 ianuarie – 13 februarie 2011 

 Înscrierea candidaŃilor si depunerea dosarelor: 14 februarie – 25 martie 2011

 Evaluarea candidaŃilor: 26 – 30 martie 2011 

 Afişarea rezultatelor finale: 2 aprilie 2011 

 Semnarea contractelor: 6 aprilie 2011
 

ETAPA I. Informare generală privind condiŃiile de selecŃie în programul postdoctoral 
„Şcoala Postdoctorală în domeniul Agriculturii şi Medicinei Veterinare” ID 89/1.5/S62371: 

A. Domenii şi direcŃii de cercetare postdoctorală şi tutori; 
B. Criterii privind condiŃiile de înscriere în programul ID 89/1.5/S62371. 

ETAPA II. Publicitatea proiectului 
 Se va realiza prin publicarea de anunŃuri în presa locală, pe pagina web a universităŃii, 
afişe, precum şi prin diseminare la universităŃi din Ńară/ străinătate. 
ETAPA III. SelecŃia candidaŃilor 
1. CandidaŃii vor completa dosarul de admitere în program, cu următoarea structură:  
 - Cerere de înscriere la concursul de selecŃie a cercetătorilor postodoctoranzi; 
 - Curiculum vitae în limba română, format Europass; 
 - Buletin de identitate/carte de identitate (în original şi copie); 
 - Certificat de căsătorie sau, după caz, alt act de schimbare a numelui, în original şi copie 

legalizată; 
 - Diploma de doctor, în original şi copie legalizată; 
 - Diploma de licenŃă şi de master (dacă este cazul), cu suplimentele la diplome/foile 

matricole, în original şi copie legalizată; 
 - Atestat de competenŃe lingvistice, eliberat de Catedra de limbi stăine a USAMV Iaşi sau 

de alte instituŃii acreditate; 
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 - Memoriu de activitate ştiinŃifică, având ca anexă lista cu realizările din activitatea 
ştiinŃifică, cu specificarea datelor de identificare a acestora (anexa I); 

 - 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); 

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

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

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

pentru acordarea burselor postdoctorale (anexa 6). 
 
2. Doi evaluatori (tutorele şi un cadru didactic, profesor/conferenŃiar/CP I, din domeniul temei 
proiectului) vor analiza proiectul de cercetare ştiinŃifică postdoctorală şi vor puncta aspecte 
legate de: relevanŃă şi originalitate, definirea obiectivelor, activităŃilor şi rezultatelor, conform 
Fişei de Evaluare a Proiectului de Cercetare Postdoctorală (anexa 3). 
3. Dosarele împreună cu fişele de evaluare a proiectului întocmite de către evaluatori 
(diferenŃa între evaluări, maximum 10 puncte), vor fi analizate de către comisia de selecŃie 
privind eligibilitatea candidaŃilor si performanŃele ştiinŃifice (anexa 2), apreciate printr-o notă 
finală, conform Grilei de Evaluare Finală a Candidatului (anexa 4 ). 
4. Departajarea candidaŃilor se va realiza în funcŃie de media obŃinută, conform 
regulamentului de selecŃie aprobat de Senat.  

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, cu aplicarea 
următoarelor ponderi: 40% pentru activitatea ştiinŃifică şi 60% pentru propunerea de 
proiect. 

 

 a. Activitatea ştiinŃifică a candidaŃilor va fi cuantificată prin puncte, astfel:  
 I. Lucrări publicate:  
1. articole publicate în reviste internaŃionale cotate ISI şi/sau în volumele unor manifestări 
ştiinŃifice cuprinse în bazele de date ISI - Web of Knowledge - 60 puncte pentru fiecare lucrare, 
singur sau prim autor şi un număr de puncte proporŃional cu numărul de autori (n), în calitatea de 
coautor (60 : n); 
2. articole publicate în reviste internaŃionale indexate ISI şi/sau în volumele unor manifestări 
ştiinŃifice cuprinse în bazele de date ISI - Web of Knowledge - 40 puncte pentru fiecare lucrare, 
singur sau prim autor şi un număr de puncte proporŃional cu numărul de autori (n), în calitatea de 
coautor (40 : n); 
3. articole publicate în reviste indexate în Baze de date internaŃionale (BDI) – 30 puncte 
pentru fiecare lucrare, singur sau prim autor şi un număr de puncte proporŃional cu numărul de 
autori (n), în calitatea de coautor (30 : n); 
4. articole publicate în volumele unor conferinŃe internaŃionale cu referenŃi şi colective 
editoriale – 30 puncte pentru fiecare lucrare, singur sau prim autor şi un număr de puncte 
proporŃional cu numărul de autori (n), în calitatea de coautor (30 : n); 
5. articole publicate în volumele unor conferinŃe naŃionale cu referenŃi şi colective editoriale 
– 20 puncte pentru fiecare lucrare, singur sau prim autor şi un număr de puncte proporŃional cu 
numărul de autori (n), în calitatea de coautor (20 : n); 
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6. Articole publicate în reviste româneşti recunoscute de CNCSIS – categoria B – cu 
referenŃi şi colective editoriale – 20 puncte pentru fiecare lucrare, singur sau prim autor şi un 
număr de puncte proporŃional cu numărul de autori (n), în calitatea de coautor (20 : n); 
7. Articole publicate în alte reviste - 10 puncte pentru fiecare lucrare, singur sau prim autor şi 
un număr de puncte proporŃional cu numărul de autori (n), în calitatea de coautor (10 : n); 
8. CărŃi/capitole de carte publicate în edituri din Ńară – 40 puncte pentru fiecare 100 pagini 
(format academic), proporŃional cu numărul de autori (n) (nr. pagini x 40 : n x 100); 
9. CărŃi/capitole de carte publicate în edituri din străinătate - 60 puncte pentru fiecare 100 
pagini (format academic), proporŃional cu numărul de autori (n) (nr. pagini x 60 : n x 100); 
10. Participări la manifestări ştiinŃifice, cu susŃinere de lucrări: naŃionale (5 puncte), 
internaŃionale (10 puncte); 
11. Brevete şi produse omologate: 60 puncte pentru fiecare brevet/produs omologat, singur sau 
prim autor şi un număr de puncte proporŃional cu numărul de autori (n), în calitatea de coautor 
(60 : n); 
12. Premii acordate de: Academia Română - 30 puncte pentru fiecare lucrare, singur sau prim 
autor şi un număr de puncte proporŃional cu numărul de autori (n), în calitatea de coautor (30:n); 
premii acordate de: MECTS, CNCSIS, ASAS etc. - 25 puncte pentru fiecare lucrare, singur sau 
prim autor şi un număr de puncte proporŃional cu numărul de autori (n), în calitatea de coautor 
(25 : n); 
13. Granturi de cercetare: director - 50 puncte, membru în echipă – 10 puncte, pentru fiecare 
grant. 
14. Stagii de cercetare efectuate în străinatate (min. 30 zile) – 40 puncte pentru fiecare. 
 

Punctajul activităŃii ştiinŃifice se va transforma în notă după cum urmează:  
Punctaj Nota 
50 -100 5 

101 - 170 6 

171 - 260 7 

261 - 370 8 

371 - 500 9 

>501 10 

 

 b. Proiectul de cercetare ştiinŃifică postdoctorală va fi punctat după cum urmează:  
- RelevanŃa şi originalitatea conŃinutului ştiinŃific al propunerii de proiect – maxim 25 puncte; 
- Obiectivele generale şi metodologia proiectului – maxim 20 puncte; 
- Analiza SWOT – maxim 5 puncte; 
- Justificarea necesităŃii deplasărilor externe – maxim 5 puncte; 
- Planul de derulare a proiectului şi diagrama Gantt – maxim 25 puncte; 
- Realismul dovedit în evidenŃierea surselor de finanŃare (maxim 10 puncte)Ş 
- Rezultate preconizate – maxim 10 puncte. 
 Punctajul se va transforma în notă prin împărŃirea acestuia cu 10. 

 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. 

 

 Aprobat în şedinŃa Senatului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară 
Iaşi, din 26.07.2010. 


