REGULAMENT
PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
„PERFORMANŢĂ ŞI EXCELENŢĂ ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ ȘI
POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE DIN ROMÂNIA”

CONTRACT POSDRU/159/1.5/S/142115
CAPITOLUL I
CADRUL GENERAL ŞI OBIECTIVELE PROIECTULUI

Art.1 Prezentul regulament stabileşte cadrul de implementare a proiectului
POSDRU/159/1.5/S/142115 „Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și
postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, numit în continuare
„proiectul”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial: Dezvoltarea Resurselor
Umane, Axa 1, Domeniul 1.5. – Programe doctorale și postdoctorale în sprijinul cercetării.
Proiectul POSDRU/159/1.5/S/142115 vizează o abordare integratoare a activităţilor la care
vor participa cercetătorii în formare (doctoranzii) şi cercetătorii cu experienţă
(postdoctoranzii), realizându-se astfel armonizarea intereselor membrilor grupului ţintă.
Art.2 Proiectul are caracter multi-regional, fiind coordonat de Academia de Studii
Economice din Bucureşti (Solicitant - S) în parteneriat cu:


Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (Partener 1 - P1)



Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (Partener 2 – P2)



Universitatea de Vest din Timişoara (Partener 3 –P3).

Art.3 Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea excelenței, dinamismului și
creativității în cercetarea economică românească prin formarea unei generații de tineri
cercetători (doctoranzi și postdoctoranzi), capabili să elaboreze cercetări aplicate cu
recunoaștere națională și internațională, în concordanță cu domeniile prioritare la nivel
european.
Art.4 Obiectivelor specifice ale proiectului sunt următoarele:
1. Susținerea formării inițiale a doctoranzilor și a formării continue a postdoctoranzilor
pentru dezvoltarea competențelor de cercetare avansată și aplicată;
2. Îmbunătățirea accesului doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat la resurse de
învățare și cercetare avansată în cadrul parteneriatului;
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3. Creșterea gradului de valorificare a rezultatelor cercetării doctorale și postdoctorale;
4. Promovarea interdisciplinarității într-un cadru integrator și a aplicabilității cercetării
doctorale și postdoctorale în domeniul economic;
5. Realizarea unei rețele de cercetare avansată care să se afilieze la rețelele de cercetare
transnaționale;
6. Dezvoltarea unui sistem integrator de formare a cercetătorilor (doctoranzi și
postdoctoranzi) la nivelul universităților;
Art.5 Principale activităţi ale proiectului îşi propun:


ACTIVITATEA A1 - Organizarea şi derularea procesului de cercetare doctorală şi
postdoctorală



ACTIVITATEA A2 - Organizarea şi derularea mobilităţilor externe



ACTIVITATEA A3 - Diversificarea formelor de pregătire a cercetătorilor doctoranzi
şi postdoctoranzi



ACTIVITATEA A4 - Consolidarea unei reţele de diseminare a rezultatelor cercetării
doctorale si postdoctorale



Activitatea A5 - Informare şi publicitate



ACTIVITATEA A6 - Activităţi de management şi monitorizare

Art.6 Proiectului POSDRU/159/1.5/S/142115 va avea o durată de implementare de 18 luni,
respectiv din 8 aprilie 2014 până în 7 octombrie 2015. Conform contractului de finanțare
valoarea totală a proiectului este de 13.022.249 de lei, din care valoarea nerambursabilă
este de 12.761.802 de lei.
Art.7 Activitățile specifice cercetării sunt organizate în nouă grupe de doctorat și cinci arii
tematice pentru postdoctorat, după cum urmează:
I.

Academia de Studii Economice din Bucureşti (Solicitant - S)
- 72 de doctoranzi organizaţi în trei grupe de cercetare doctorală;
- 28 de cercetători postdoctorat organizaţi în două arii tematice postdoctorale:
1. Concurenţă şi competivitate pe piaţa internă a Uniunii Europene
2. Indicatori socio-economici și ştiinţifici în politicile economice la nivel
micro şi macroeconomic.

II.

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (Partener 1 - P1)
- 20 de doctoranzi organizaţi în două grupe de cercetare doctorală;
- 9 cercetători postdoctorat organizaţi pe aria tematică postdoctorală:
Guvernanţa în societatea cunoaşterii.
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III.

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (Partener 2 – P2)
- 25 de doctoranzi organizaţi în două grupe de cercetare doctorală;
- 9 cercetători postdoctorat organizaţi pe aria tematică postdoctorală: Creştere şi
ocupare în societatea cunoaşterii.

IV.

Universitatea de Vest din Timişoara (Partener 3 –P3)
- 20 de doctoranzi organizaţi în două grupe de cercetare doctorală;
- 9 cercetători postdoctorat organizaţi pe aria tematică postdoctorală:
Stabilitatea economică şi socială în Uniunea Europeană.

Art.8 Prin dezvoltarea programului de cercetare de tip reţea, proiectul urmăreşte sprijinirea
doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat, astfel:
a. acordarea pe bază de concurs a 192 de burse din care 137 de burse doctorale în
cuantum de 1.500 de lei/lună și 55 de burse postdoctorale în cuantum de 2.500 de
lei/lună;
b. doctoranzii și cercetătorii postdoctorat vor primi sprijin financiar suplimentar de 2.000
de lei/lună pentru un număr global de 194 de luni de mobilitate internațională;
c. acordarea unor premii în valoare totală de 175.000 de lei pentru recompensarea
rezultatelor remarcabile ale cercetării doctorale și postdoctorale;
d. acordarea unui bonus financiar de 3.000 de lei doctoranzilor care vor obţine titlul de
doctor până la finalizarea programului.
e. decontarea cheltuielilor de transport şi cazare pentru participarea la: 247 conferinţe
internaționale organizate în state membre ale Uniunii Europene pentru doctoranzi și
cercetătorii postdoctorat; cinci evenimente organizate în cadrul proiectului, în limita
plafoanelor de cheltuieli stabilite prin lege, în acord cu restricţiile legate de bugetul
aprobat al proiectului;
f. acces
la
baze
de
date
internaţionale
în
vederea
realizării
studiilor/documentării/cercetării, în limita resurselor financiare disponibile în cadrul
bugetului aprobat al proiectului.
CAPITOLUL II
SELECȚIA DOCTORANZILOR ŞI A CERCETĂTORILOR POSTDOCTORAT

Art.9 Selecţia doctoranzilor şi a cercetătorilor postdoctorat va fi organizată de către cele
patru universităţi partenere (Art.2) din cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/142115.
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Art.10
Procedura detaliată privind selecția grupului țintă este prezentată în Metodologia
privind selecția doctoranzilor și Metodologie de selecţie a cercetătorilor postdoctorat în
cadrul proiectului „Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în
domeniul ştiinţelor economice din România”, Contract POSDRU/159/1.5/S/142115,
disponibile pe site-ul www.excelenta.ase.ro.
Art.11
Doctoranzii și cercetătorii postdoctorat formează grupul ţintă al proiectului cu
următoarele caracteristici:
a) Doctoranzii eligibili sunt cei care au fost înmatriculați în anul I de studii universitare
de doctorat în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 și 2013-2014, la Școlile
Doctorale din cele patru universități partenere în proiect şi care nu au beneficiat pe
parcursul studiilor doctorale de reînmatriculări, întreruperi sau prelungiri ale perioadei
de studiu;
b) Cercetătorii postdoctorat eligibili sunt cei care provin de la cele patru universităţi
partenere în proiect și/sau alți cercetători postdoctorat care aleg să urmeze stagiul de
cercetare la altă instituţie de învăţământ superior sau institut de cercetare faţă de cea
unde activează în calitate de cercetător. Aceştia trebuie îndeplinească următoarele
condiţii:
o să deţină titlul de doctor în ştiinţe economice cu cel mult 5 ani înainte
admiterea în programul postdoctoral - data Ordinului de ministru
confirmare a titlului de doctor în ştiinţe economice/data atestatului
echivalare a titlului de doctor obţinut în străinătate se va situa în intervalul
mai 2009 - 29 mai 2014.

de
de
de
29

o să nu mai fi beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse
postdoctorale finanțate în cadrul POSDRU, DMI 1.5.
o să fie cetăţeni UE cu domiciliul sau reşedinţa legală în România.
Art.12
Rezultatele procesului de selecție vor fi publicate pe site-ul proiectului:
www.excelenta.ase.ro.
CAPITOLUL III
SELECȚIA ŞI ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR DOCTORANZILOR

Art.13
Selecţia candidaţilor în vederea acordării burselor doctorale în cadrul proiectului
POSDRU/159/1.5/S/142115 va avea loc în primele două luni de implementare a proiectului şi
va fi realizată prin intermediul a șase Comisii de Selecţie, trei comisii la Academia de Studii
Economice din Bucureşti câte una pentru fiecare grupă de cercetare doctorală, respectiv câte
o comisie la nivelul universităţilor partenere
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Art.14
În vederea înscrierii pentru procesul de selecţie, candidaţii la obţinerea burselor
doctorale vor parcurge două etape:
1) Vor completa online formularul de înscriere disponibil pe site-ul proiectului
www.excelenta.ase.ro şi vor încărca pe site-ul proiectului următoarele documente:
 Listă de lucrări;
 Proiectul individual de candidatură care constă în
a. pentru doctoranzii înmatriculaţi în anul I de studii doctorale - proiectul
de cercetare doctorală cu care au candidat la examenul de admitere la
doctorat;
b. pentru doctoranzii înmatriculaţi în anii II şi III de studii doctorale –
ultimul raport anual de progres depus și validat.
2) Vor depune un dosar de concurs în format fizic cu următorul conţinut (documentele
necesare vor fi descărcate de pe site-ul proiectului www.excelenta.ase.ro):
 Cerere de înscriere (conform Anexa 1);
 Copie a cărţii de identitate;
 Copie a certificatului de căsătorie sau al oricărui alt act care atestă schimbarea
numelui, dacă este cazul;
 Formular de înregistrare a grupului ţintă semnat de candidat;
 Declarație tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal;
Art.15
Fiecare comisie de selecţie evaluează candidatul declarat eligibil printr-un
interviu în care acesta îşi susţine Proiectul de candidatură depus şi formulează răspunsuri la
întrebările adresate de Comisia de selecţie.
Art.16
Fiecare membru al comisiei de selecţie evaluează individual potenţialul ştiinţific
al fiecărui candidat şi acordă un punctaj conform grilei de evaluare.
Art.17
Punctajul general de selecţie a candidaţilor este reprezentat de media aritmetică
simplă a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei.
Art.18
Procedura detaliată privind selecția grupului țintă este prezentată în Metodologia
privind selecția doctoranzilor în cadrul proiectului „Performanță și excelență în cercetarea
doctorală și postdoctorală în domeniul științelor economice din România”, CONTRACT
POSDRU/159/1.5/S/142115, disponibilă pe site-ul www.excelenta.ase.ro.
Art.19

Se alocă un număr de 137 de burse doctorale, repartizate astfel:



72 de burse pentru doctoranzii înmatriculați la Academia de Studii Economice din
București (S);



20 de burse pentru doctoranzii înmatriculați la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj
(P1);



25 de burse pentru doctoranzii înmatriculați la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”
din Iași (P2);
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Art.20

20 de burse pentru doctoranzii înmatriculați la Universitatea de Vest din Timișoara
(P3)
Sprijinul financiar acordat doctoranzilor selectați presupune:

a) acordarea unei burse doctorale lunare în cuantum de 1.500 de lei pe o perioadă de maxim
12 luni;
b) acordarea unor premii pentru rezultatele ştiinţifice remarcabile obţinute de către
doctoranzi în suma totală de 75.000 de lei (15 premii a câte 5.000 de lei), conform
Metodologiei de premiere a rezultatelor remarcabile obținute în proiectul
POSDRU/159/1.5/S/142115 “Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și
postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”.
c) oferirea unui supliment de bursă în cazul mobilităţii transnaţionale, pentru un număr
global de 84 de luni în cuantum de 2.000 de lei/lună;
d) facilitarea accesului la conferinţele internaţionale prin decontarea a două participări la
astfel de conferinţe. Doctoranzii au obligaţia de a participa la o conferinţă transnaţională
din state membre ale Uniunii Europene, intrasectorială/intersectorială şi la o conferinţă
internaţională din România.
CAPITOLUL IV
SELECȚIA ŞI ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR
CERCETĂTORILOR POSTDOCTORAT
Art.21
Selecţia cercetătorilor postdoctorat va avea loc în lunile mai şi iunie 2014,
conform calendarului disponibil pe site-ul www.excelenta.ase.ro.
Art.22
Selecţia cercetătorilor postdoctorat va fi organizată de către cele patru
universităţi partenere în cadrul proiectului, în concordanţă cu ariile tematice coordonate,
conform Art. 6.
Art.23
Pentru înscrierea în procesul de selecţie, fiecare candidat va depune un dosar
care va avea următorul conţinut (se descarcă de pe site-ul proiectului www.excelenta.ase.ro):
1) Cererea de înscriere;
2) Proiectul individual de cercetare postdoctorală în concordanţă cu temele prioritare de
cercetare postdoctorale (www.excelenta.ase.ro) – în format fizic, în cinci exemplare,
fără elementele de identificare a candidatului;
3) Autoevaluarea competenţei ştiinţifice;
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4) Copie legalizată a diplomei de doctor/atestatului de echivalare a titlului ştiinţific de
doctor obţinut în românia sau în străinătate în domeniul ştiinţelor economice;
5) Curriculum vitae (format european), semnat pe fiecare pagină;
6) Adeverinţă de la locul de muncă;
7) Copie legalizată a certificatului de naştere;
8) Copie legalizată a certificatului de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă
este cazul);
9) Ierarhia opţiunilor, numai în cazul înscrierii la ariile tematice coordonate de către
beneficiar;
10) Formular de înregistrare a grupului ţintă;
11) Declaraţie tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal;
12) Un CD care va conţine în format editabil: (1) Curriculum vitae (format european); (2)
proiectul individual de cercetare postdoctorală; (3) autoevaluarea competenţei
ştiinţifice; (4) formularul de înregistrare a grupului ţintă.
Art.24
Pentru selecţia candidaţilor echipa de management a programului va stabili cinci
Comisii de selecţie formate din tutorii activităţii de cercetare postdoctorală şi experţii pe
termen scurt pentru selecţie.
Art.25
Procesul de selecţie a candidaţilor la bursă postdoctorală se va realiza în două
etape: (1) înscrierea şi verificarea eligibilităţii candidaţilor (2) evaluarea candidaţilor
eligibili.
Art.26
Procesul de evaluare a candidaților eligibili constă în evaluarea Proiectelor
individuale de cercetare care se realizează în două faze:
a) evaluarea calităţii Proiectului individual de cercetare postdoctorală, în care membrii
Comisiilor de selecţie nu vor cunoaşte identitatea autorului Proiectului de cercetare
postdoctorală (metoda oarbă), pe baza fişei de evaluare;
b) evaluarea prin interviu a competenţei ştiinţifice.
Art.27
Procedura detaliată privind selecția candidaţilor la bursă postdoctorală este
prezentată în Metodologie de selecţie a cercetătorilor postdoctorat în cadrul proiectului
„Performanță și excelență în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul științelor
economice din România”, CONTRACT POSDRU/159/1.5/S/142115, disponibilă pe siteul www.excelenta.ase.ro.
Art.28

Se va acorda un număr de 55 de burselor postdoctorale, repartizate astfel:
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Art.29



28 burse pentru ariile tematice: Concurență și competivitate pe piața internă a
UE şi Indicatori socio-economici și științifici în politicile economice la nivel
micro și macroeconomic (S);



9 burse pentru aria tematică Guvernanță în societatea cunoașterii (P1);



9 burse pentru aria tematică Creștere și ocupare în societatea cunoașterii (P2);



9 burse pentru aria tematică Stabilitate economică și socială în Uniunea
Europeană (P3).
Sprijinul financiar acordat cercetătorilor postdoctorat selectați presupune:

a) acordarea unei burse lunare în cuantum de 2.500 lei net pe o perioadă de 15 luni;
b) acordarea unor premii pentru rezultatele ştiinţifice remarcabile obţinute de către
postdoctoranzi în suma totală de 100.000 de lei (10 premii a câte 5000 de lei, respectiv 5
premii a câte 10.000 de lei), conform Metodologiei de premiere a rezultatelor
remarcabile obținute în proiectul POSDRU/159/1.5/S/142115 “Performanţă şi
excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din
România”.
c) oferirea unui supliment de bursă în cazul mobilităţii transnaţionale, pentru un număr
global de 110 luni, în cuantum de 2.000 de lei/lună;
d) facilitarea accesului la conferinţele internaţionale prin decontarea a patru participări la
astfel de conferinţe. Postdoctoranzii au obligaţia de a participa la două conferinţe
transnaţionale din state membre ale Uniunii Europene, intrasectoriale/intersectoriale şi
la două conferinţe internaţionale din România.
CAPITOLUL V
PARTICIPAREA DOCTORANZILOR ŞI CERCETĂTORILOR POSTDOCTORAT
LA MOBILITĂŢI ACADEMICE TRANSNAȚIONALE ŞI LA CONFERINŢE
INTERNE ŞI TRANSNAŢIONALE

Art.30
Participarea doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat la mobilităţile academice
transnaţionale va fi detaliată în Metodologia privind stagiile de studii/cercetare/mobilitate
academică
transnaţională
doctorală/postdoctorală
în
cadrul
proiectului
POSDRU/159/1.5/S/142115 “Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi
postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”.
Art.31
Stagiile de mobilitate academică transnaţională ale doctoranzilor şi
postdoctoranzilor se bazează pe relaţiile structurate între universităţile din proiect şi
universităţi/centre de cercetare de prestigiu din ţările membre ale Uniunii Europene.
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Art.32
(1) Pe perioada mobilităţii, doctorandul şi cercetătorul postdoctorat desfăşoară
stagiile de mobilitate academică transnaţională, prevăzute în programul de cercetare
ştiinţifică, necesare pentru realizarea obiectivelor specifice de cercetare.
(2) Activităţile de cercetare desfăşurate pe perioada mobilităţii se vor realiza sub coordonarea
ştiinţifică a supervizorului ştiinţific/tutorelui desemnat de instituţia de primire.
1. Mobilitate academică transnaţională pentru doctoranzi
Art.33
În cadrul proiectului, un doctorand poate beneficia de sprijin financiar pentru a
efectua stagii mobilitate academică, de maximum patru luni într-o universitate/centru de
cercetare dintr-o ţară membră a Uniunii Europene, fiind eligibile maximum două stagii de
mobilitate europeană per doctorand.
Art.34
Stagiile de mobilitate doctorală sunt eligibile doar în anul doi sau în anul trei al
ciclului de studii universitare de doctorat, fiind lăsată la latitudinea instituţiei de trimitere
organizarea/alegerea perioadei de mobilitate pe durata ultimilor doi ani, în funcţie de
specificul programului individual de doctorat.
Art.35
Organizarea şi realizarea selecţiei doctoranzilor pentru mobilităţile academice
doctorale sunt de competenţa echipei de implementare din cadrul proiectului.
Art.36
Sprijinul financiar suplimentar bursei pentru efectuarea de stagii de mobilitate
doctorală este de 2.000 de lei/lună şi se acordă în urma unui concurs transparent, incluzând
criterii de performanţă, cu respectarea principiilor egalităţii de şanse şi nediscriminării de
gen, religie, etnice sau de altă natură.
2. Mobilitate academică transnaţională pentru cercetătorii postdoctorat
Art.37
Realizarea mobilităţii transnaţionale a cercetătorilor postdoctorat este
obligatorie şi se realizează pentru o perioadă de două luni consecutive într-o
universitate/centru de cercetare dintr-o ţară membră a Uniunii Europene.
Art.38
Sprijinul financiar suplimentar bursei pentru efectuarea de stagii de mobilitate
postdoctorală este de 2.000 de lei/lună.
3. Participarea la conferinţe interne şi transnaţionale
Art.39
Organizarea participării doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat la
conferinţele solicitate prin proiect este reglementată prin Metodologia privind participarea
doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat la conferinţe interne şi transnaţionale, în cadrul
proiectului POSDRU/159/1.5/S/142115 “Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi
postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”.
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Art.40
Informaţiile privind organizarea participării doctoranzilor şi cercetătorilor
postdoctorat la conferinţele interne şi transnaţionale din state membre ale Uniunii Europene
în cadrul proiectului vor fi publicate pe site-ul proiectului www.excelenta.ase.ro.
Art.41
Creşterea vizibilităţii şi impactului internaţional al cercetării doctorale şi
postdoctorale se urmăreşte şi prin participarea doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat din
cadrul proiectului la conferinţele interne şi transnaţionale din state membre ale Uniunii
Europene.
Art.42
Doctoranzii şi cercetătorii postdoctorat, identifică conferinţele cu avizul
tutorilor, în conformitate cu tema/domeniul de cercetare.
Art.43
Doctoranzii şi cercetătorii postdoctorat participanţi la conferinţele interne şi
transnaţionale din state membre ale Uniunii Europene trebuie să respecte criteriile de
eligibilitate privind statutul de doctorand şi cercetător postdoctorat bursier în cadrul
proiectului, atât în momentul depunerii dosarului pentru participarea la conferinţe, cât şi pe
parcursul acesteia.

CAPITOLUL VI
ACTIVITATEA DE TUTORAT

Art.44
Tutorele îndeplineşte funcţia de expert pe termen şi este conducător de doctorat
în domeniul ştiinţelor economice, coordonând grupele de cercetare doctorală, respectiv ariile
tematice.
Art.45
Proiectul are 19 tutori, din care 12 pentru doctorat (șase la solicitant și câte doi
la parteneri) și șapte pentru postdoctorat ( patru la solicitant și câte unu la parteneri).
Art.46

Tutorii au următoarele atribuţii:

 să participe la procedura de selecţie a doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat;
 să asigure coordonarea ştiinţifică a doctoranzilor din cele șase grupe (trei grupe la
Solicitant și câte o grupă la Parteneri) și a cercetătorilor postdoctorat din cele cinci arii
tematice;
 să urmărească modul în care doctoranzii și cercetătorii postdoctorat realizează
activităţile asumate din program;
 să întocmească fişe individuale – cu specificarea valorilor de performanţă minim
aşteptate – care vor fi personalizate, pentru fiecare doctorand și cercetător postdoctorat,
în funcţie de tema de cercetare şi aria tematică în care se încadrează;
 să elaboreze cel puțin un raport de consiliere științifică a cercetării pentru fiecare
membru al grupului țintă;
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 să participe, pe perioada de cercetare ştiinţifică, la întâlniri periodice, cu doctoranzii și
cercetătorii postdoctorat pentru evaluarea progreselor realizate de aceştia în activitatea
de cercetare;
 să organizeze și să participe la seminarii științifice săptămânale;
 să verifice şi să avizeze Rapoartele de activitate lunare, intermediare şi finale realizate
de doctoranzii și cercetătorii postdoctorat, cu excepţia perioadelor de întrerupere
aprobate de către echipa de management a proiectului;
 să evalueze conţinutul rapoartelor intermediare de cercetare realizate de către
doctoranzi și cercetătorii postdoctorat sprijiniţi;
 să întocmească rapoarte de evaluare finală privind cercetarea desfăşurată de fiecare
doctorand și cercetător postdoctorat sprijinit, pe întreaga perioadă de cercetare;
 să valideze rezultatele ştiinţifice ale doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat
sprijiniţi;
 să verifice îndeplinirea cerinţelor ştiinţifice minimale specificate în fişele de cercetare;
 să identifice şi să specifice indicatorii de performanţă pentru fiecare doctorand și
cercetător postdoctorat sprijinit;
 să gestioneze portofoliul de „working papers” pentru lucrările acceptate în urma
recenziilor efectuate de doctoranzi și cercetători postdoctorat;
 să avizeze sintezele realizate de cercetători pentru publicare în colecţiile de „working
papers”;
 să avizeze participarea doctoranzilor și cercetătorilor postoctorat la conferinţe interne şi
internaţionale;
 să coordoneze stagiul de documentare/cercetare al doctoranzilor și cercetătorilor
postdoctorat;
 să asigure tutoriat în comun pentru campusurile de creaţie interdisciplinară cu
important aport inovativ;
 să coopereze cu echipa de management și implementare din cadrul proiectului în
vederea realizării obiectivului general al proiectului, a celor specifice și a celor
operaționale asumate prin programul de cercetare doctorală și postdoctorală;
 să elaboreze toate documentele, specifice activităţii de tutoriat, solicitate de echipa de
management.

CAPITOLUL VII
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA REZULTATELOR DOCTORANZILOR ŞI A
CERCETĂTORILOR POSTDOCTORAT
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Art.47
Monitorizarea doctoranzilor şi a cercetătorilor postdoctorat este continuă iar
evaluarea rezultatelor acestora se realizează lunar, trimestrial şi la finalizarea programului.
Art.48
Evaluarea lunară se realizează de către experţii pe termen lung (tutori de
doctorat/ postdoctorat) pe baza rapoartelor lunare de activitate întocmite de fiecare
cercetător.
Art.49
Rapoartele lunare completate de cercetătorii sprijiniți sunt avizate de experţii pe
termen lung (tutori doctorat/postdoctorat).
Art.50
Pe platforma proiectului se vor încărca periodic de către doctoranzi şi
cercetătorii postdoctorat, în primele cinci zile ale fiecărei lunii următoare, rapoartele avizate
de tutori în format scanat.
Art.51
Rapoartele de monitorizare se întocmesc de către experții de monitorizare a
grupului țintă, pe baza proiectelor lunare şi aceștia sunt cei care propun plata bursei pentru
luna raportată sau, după caz, sistarea plăţii bursei.
Art.52
Coordonatorul doctorat/postdoctorat avizează propunerile experților de
monitorizare și aprobă listele cercetătorilor pentru care se plăteşte bursa aferentă lunii de
raportare, respectiv lista cercetătorilor pentru care s-a sistat plata bursei.
Art.53
Pe baza fişelor individuale de cercetare doctorală/postdoctorală şi a rapoartelor
intermediare de cercetare doctorală/postdoctorală se realizează evaluarea intermediară de
către experţii pe termen lung (tutori de doctorat/tutori de postdoctorat).
Art.54
După fiecare trei luni sunt realizate Rapoartele intermediare de cercetare
doctorală/postdoctorală de către membrii grupului ţintă care se încarcă în format editabil pe
platforma proiectului.
Art.55
Experţii pe termen lung evaluează Rapoartele intermediare de cercetare
doctorală/postdoctorală şi întocmesc Rapoartele de evaluare intermediară pe care le vor
încărca în format editabil pe platforma proiectului.
Art.56
În urma evaluării intermediare experţii pe termen lung acordă calificative, în
conformitate cu uzanţele academice – „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător” şi „nesatisfăcător”.
Art.57
Pe baza Rapoartelor intermediare de cercetare doctorală/postdoctorală şi a
Rapoartelor de evaluare intermediară, experții de monitorizare a grupului ţintă întocmesc
rapoarte intermediare de progres şi deciziile de continuare a acordării finanţării, respectiv de
sistare a acesteia, în conformitate cu calificativul obţinut.
Art.58
Lista cercetătorilor postdoctorat pentru care se plăteşte bursa aferentă lunii de
raportare, respectiv lista cercetătorilor pentru care s-a sistat plata bursei se prezintă
coordonatorului postdoctorat, spre avizare de către experții de monitorizare a grupului ţintă.

PERFORMANȚĂ ȘI EXCELENȚĂ ÎN CERCETAREA
DOCTORALĂ ȘI POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL
ȘTIINȚELOR ECONOMICE DIN ROMÂNIA
Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/142115
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Art.59
Evaluarea intermediară se realizează de către experţii pe termen lung (tutori de
doctorat/tutori de postdoctorat) pe baza fişelor individuale de cercetare
doctorală/postdoctorală şi a raportului final de cercetare doctorală/postdoctorală.
Art.60
Rapoartele finale de cercetare doctorală/postdoctorală sunt realizate de către
membrii grupului ţintă în penultima lună a proiectului, şi se încarcă în format editabil pe
platforma proiectului.
Art.61
Raportul final de cercetare doctorală/postdoctorală va avea şi o componentă de
autoevaluare a cercetării în cadrul proiectului care ar trebui să cuprindă:
 aspecte calitative, care ţin de dezvoltarea cercetării în domeniu, de contribuţiile
ştiinţifice notabile;
 rezultatele obţinute prin prisma indicatorilor de performanţă prevăzuţi în fişa
individuală de cercetare.
Art.62
Rapoarte de evaluare finală sunt întocmite şi încarcate în format editabil pe
platforma proiectului. de către experţii pe termen lung pe baza evaluării Rapoartelor finale de
cercetare doctorală/postdoctorală.
Art.63
Pe baza Rapoartelor finale de cercetare doctorală/postdoctorală şi a
Rapoartelor de evaluare finală experții de monitorizare a grupului ţintă întocmesc liste cu
situațiile centralizate la nivelul fiecărui membru al grupului ţintă.
CAPITOLUL VIII
REZULTATELE PROIECTULUI
Art.64
Pentru grupul țintă al programului rezultatele obţinute prin prisma indicatorilor
minimali de performanţă definiţi prin proiect pot fi grupate în următoarele categorii:
A. Criterii de performanţă pentru doctoranzi:






elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat, respectiv obţinerea titlului ştiinţific de
doctor de către doctoranzii înmatriculaţi în anul III (în momentul selecţiei);
desfăşurarea stagiului extern de mobilitate în limita celor 84 de luni alocate
cercetării doctorale;
participarea la 2 conferinţe internaţionale dintre care una externă, atestată prin
obţinerea unui certificat;
publicarea a 1,5 lucrări ştiinţifice în reviste indexate în baze de date internaţionale;
citarea rezultatelor cercetării doctorale, dacă este cazul;

B. Criterii de performanţă pentru cercetătorii postdoctorat:
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desfăşurarea stagiului extern de mobilitate obligatoriu de 2 luni la o
universitate/centru de cercetare din Uniunea Europeană;
participarea la 4 conferinţe internaţionale dintre care 2 externe, atestată prin
obţinerea unui certificat;
publicarea a 2,5 lucrări ştiinţifice în reviste indexate în baze de date internaţionale;
citarea rezultatelor cercetării postdoctorale (minim o citare);
publicarea unei cărţi care va apărea în colecţia “Cercetare avansată postoctorală în
ştiinţe economice”.

Art.65
(1) În situaţia în care membrii grupului ţintă participă în comun la realizarea
unui criteriu de performanţă (conferinţă, articole publicate, citări), acesta se va calcula
proporţional cu numărul acestora.
(2) Lucrările prezentate la conferinţe internaţionale care sunt publicate în reviste indexate în
baze de date internaţionale recunoscute vor fi luate în considerare şi pentru îndeplinirea
criteriului de performanţă privind publicarea lucrărilor ştiinţifice.
(3) Lucrările susţinute/publicate pe durata desfăşurării programului de cercetare vor menţiona
sursa de finanţare (Acknowledgements).
Art.66

Responsabilităţile grupului ţintă pot fi grupate astfel:

A. Pentru cercetarea doctorală:
1. Participarea la activităţile proiectului:
 seminarii ştiinţifice în cadrul grupei de cercetare doctorală
 două seminarii naţionale de diseminare a rezultatelor
 două forumuri universitate-cercetare-mediu de afaceri şi module specifice
privind managementul cercetării în programele de pregătire a grupului ţintă
 un atelier tematic care vizează unul dintre următoarele obiective – egalitatea de
gen, egalitatea de şanse, nediscriminarea şi respectarea diversităţii, dezvoltarea
durabilă şi protecţia mediului
 un schimb de bune practici cu reprezentanţi de universităţi, institute de
cercetare, companii, organizat la nivelul grupei de cercetare doctorală
 conferinţa finală de prezentare a rezultatelor
2. Completarea paginilor individuale pe platforma online a proiectului.
3. Elaborarea :
 Fişei individuale de cercetare doctorală, anexă la contract.
 Raportului lunar de activitate.
 Raportului intermediar de cercetare doctorală, la fiecare trei luni.
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 Raportului final de cercetare doctorală
B. Pentru cercetarea postdoctorală:
1. Participarea la activităţile proiectului:
 seminarii ştiinţifice în cadrul ariei tematice de cercetare postdoctorală
 două seminarii naţionale de diseminare a rezultatelor
 două forumuri universitate-cercetare-mediu de afaceri şi module specifice
privind managementul cercetării în programele de pregătire a grupului ţintă
 un atelier tematic care vizează unul dintre următoarele obiective – egalitatea de
gen, egalitatea de şanse, nediscriminarea şi respectarea diversităţii, dezvoltarea
durabilă şi protecţia mediului
 integrarea în cadrul unui campus mixt (doctoranzi şi postdoctoranzi) de creaţie
interdisciplinară, din cele patru care vor funcţiona la nivelul programului
 un schimb de bune practici cu reprezentanţi de universităţi, institute de
cercetare, companii, organizat la nivelul grupei de cercetare doctorală
 conferinţa finală de prezentare a rezultatelor
2. Completarea paginilor individuale pe platforma online a proiectului.
3. Elaborarea :
 Fişei individuale de cercetare doctorală, anexă la contract.
 Raportului lunar de activitate.
 Raportului intermediar de cercetare doctorală, la fiecare trei luni.
 Raportului final de cercetare doctorală.
Art.67
Rezultatele proiectului sunt corelate cu obiectivele acestuia şi se cuantifică prin
următorii indicatori:
1) Indicatori de output:


137 de doctoranzi sprijiniţi



55 de cercetători postdoctorat asistaţi financiar



4 şcoli doctorale asistate financiar



1 retea de cercetare



1 platfomă online de networking şi diseminare a rezultatelor

2) Indicatori de rezultat care constau în:


55 de doctoranzi care vor obţine titlul de doctor;
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201 de lucrări ştiinţifice prezentate – programe doctorale;



220 de lucrări ştiinţifice prezentate – cercetare postdoctorală;



201 de lucrări ştiinţifice publicate - programe doctorale;



138 de lucrări ştiiţifice publicate – cercetare postdoctorală;



275 de rapoarte de cercetare postdoctorală




4 colectii de working papers
55 lucrari de sinteza si materiale didactice editate in colectia de carti
„Cercetare avansata postdoctorala in stiinte economice”

Art.68
Finalizarea proiectului permite realizarea unui cadru instituţional menit să
asigure continuitatea şi dezvoltarea unei structuri integrate de cercetare doctorală şi
postdoctorală caracterizată printr-o strânsă corelaţie între obiectivele specifice şi obiectivul
general al proiectului.

CAPITOLUL IX
DISPOZIŢII FINALE
Art.69
Conform necesităţilor de implementare a activităţilor din proiect, acestea au
caracter continuu şi sunt independente de graficul activităţilor didactice.
Art.70
Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de selecţie a grupului țintă în vederea
acordării burselor doctorale în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/142115 au la bază
prevederile legale în domeniul educației naționale.
Art.71
Proiectul, prin modalităţile de selecţie, prin criteriile de evaluare, prin cele de
performanţă individuală şi cele ale programului, precum şi prin indicatorii de rezultate
stabiliţi, respectă principiul egalităţii de şanse şi nediscriminării pe criterii de gen, religie,
etnice sau de altă natură.
Art.72
Proiectul va adopta bunele practici de funcţionare a Şcolilor doctorale şi
postdoctorale ale solicitantului şi partenerilor şi le va aplica pentru a intensifica interacţiunea
ştiinţifică dintre doctoranzi şi postdoctoranzi.
Art.73

Prezentul regulament se completează cu:
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(1) Metodologia privind selecţia doctoranzilor în cadrul proiectului „Performanţă şi Excelenţă
în Cercetarea Doctorală și Postdoctorală în Domeniul Ştiinţelor Economice din România” Contract POSDRU/89/1.5/S/142115;
(2) Metodologie de selecţie a cercetătorilor postdoctorat în cadrul proiectului „Performanţă şi
Excelenţă în Cercetarea Doctorală și Postdoctorală în Domeniul Ştiinţelor Economice din
România” – Contract POSDRU/89/1.5/S/142115;
(3) Metodologia privind mobilităţile academice ale doctoranzilor/postdoctoranzilor în cadrul
proiectului Performanţă şi Excelenţă în Cercetarea Doctorală și Postdoctorală în Domeniul
Ştiinţelor Economice din România – contract POSDRU/89/1.5/S/142115;
(4) Metodologia privind participarea postdoctoranzilor la conferinţe interne şi transnaţionale,
în cadrul proiectului Performanţă şi Excelenţă în Cercetarea Doctorală și Postdoctorală în
Domeniul Ştiinţelor Economice din România– contract POSDRU/89/1.5/S/142115;
(5) Metodologia privind acordarea premiilor pentru rezultatele remarcabile ale cercetării
doctorale și postdoctorale în cadrul proiectului Performanţă şi Excelenţă în Cercetarea
Doctorală și Postdoctorală în Domeniul Ştiinţelor Economice din România– contract
POSDRU/89/1.5/S/142115;
(6) Alte proceduri interne privind implementarea proiectului.
Art.74
Prezentul regulament a fost elaborat de echipa de implementare a proiectului
POSDRU/159/1.5/S/142115 “Performanță și excelență în cercetarea doctorală și
postdoctorală în domeniul științelor economice din România” la data de 24.04.2014.
Regulamentul poate fi completat în funcţie de necesităţile reale care decurg din
implementarea proiectului.
Art.75
Prezentul regulament şi eventualele completări la regulament se publică pe siteul proiectului: www.excelenta.ase.ro.

Manager de proiect,
Rector, Prof. univ. dr. Pavel Năstase
Rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti
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