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. GENERALITĂŢI
Art. 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor postdoctorale din
Fondul Social European (FSE), precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţilor de cercetare a
bursierilor au la bază prevederile cuprinse în HG 475/2007 pentru aprobarea Planului Naţional 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 condiţiile şi
criteriile specifice stabilite la nivelul UNIVERSITĂŢII DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A
BANATULUI DIN TIMIŞOARA (USAMVB).
Art. 2. USAMVB Timişoara, în calitate de INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE
DOCTORAT (IOSUD) organizează concursuri pentru acordarea burselor postdoctorale şi va asigura
coordonarea activităţii de cercetare postdoctorală prin tutori pentru toate cele 4 domenii de ştiinţă
aprobate prin proiect, astfel: agronomie, horticultură, medicină veterinară, zootehnie şi biotehnologii.
Art. 3. Acordarea burselor postdoctorale se face pe baza concursului de admitere la Şcoala
Postdoctorală, în limita fondurilor disponibile.
Art. 4. Bursele postdoctorale se acordă cu scopul a dezvolta resursa umană înalt specializată din
cadrul USAMVB Timişoara prin stimularea tinerilor cercetători pentru realizarea unor teme de cercetare
‐ dezvoltare ‐ inovare în conformitate cu strategia USAMVB Timişoara în domeniul cercetării ştiinţifice şi
al dezvoltării instituţionale.
În acest sens:
vor avea prioritate acele teme de cercetare care se vor finaliza cu rezultate concrete,
cuantificabile (dezvoltarea şi/sau omologarea unor noi tehnologii, metode de analiză şi
proceduri specifice domeniului de cercetare abordat);
se vor promova proiectele cu caracter de cercetare interdisciplinară;
participanţii bursieri la proiectele postdoctorale vor constitui premisele unor nuclee
de dezvoltare a resursei umane a USAMVB Timişoara.
Art. 5. În cadrul proiectului cu numărul de contract POSDRU/89/1.5/S/62371, USAMVB va
acorda burse postdoctorale unui număr de 50 de cercetători care pot beneficia de:
- bursă 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 3 luni derulat în laboratoare
acreditate din străinătate;
- decontarea cheltuielilor de transport şi cazare în cazul participării la manifestări ştiinţifice
interne şi internaţionale în limita fondurilor existente în proiect pentru acest tip de
activităţi.

Art. 6. Rezultate minime impuse spre realizare pentru fiecare cercetător bursier postdoctorat la
finalul stagiului:
- minimum două participări la seminarii şi conferinţe naţionale;
- minimum o participare la seminarii şi conferinţe din străinătate;
- minimum trei articole ştiinţifice publicate în reviste BDI;
- minimum două articole în reviste cotate ISI cu factor de impact cumulat peste 3;
- două aplicaţii depuse, în calitate de director de proiect, în vederea atragerii de granturi de
cercetare ştiinţifică în domeniul temei de cercetare abordată în cadrul proiectului
postdoctoral.

2. METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI PENTRU ACORDAREA BURSELOR
POSTDOCTORALE
2.1. Înscrierea candidaţilor
Art. 7. Înscrierea candidaţilor la concursul pentru acordarea burselor postdoctorale se face la
sediul Unităţii de Management Proiecte din cadrul USAMVB Timişoara, Sala 202, conform calendarului
competiţiei şi la termenele precizate în acesta (Anexa 8).
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
selecţie:
- să deţină titlul de doctor în ştiinţe după 1 ianuarie 1999;
- să aibă vârsta de maximum 35 de ani, împliniţi până la depunerea dosarului;
- să nu beneficieze, sau să nu fi beneficiat, de bursă postdoctorală finanţată din fonduri
europene sau guvernamentale;
- tema de cercetare postdoctorală propusă să fie în domeniul în care a susţinut teza de
doctorat sau în domenii conexe şi să se încadreze în tematica de cercetare inclusă în
strategia universităţii (publicată ca Anexa 7 la prezentul regulament).
Art. 9. Dosarul de admitere trebuie să cuprindă următoarele documente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Cerere de înscriere la concursul de selecţie a cercetătorilor postodoctoranzi (Anexa 1);
Curiculum vitae în limba română în 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;
Diploma de doctor sau ordinul ministrului care să ateste deţinerea acestui titlu (în original
şi copie);
Diploma de licenţă şi de master (dacă este cazul) (în original şi copie);
Atestat de competenţe lingvistice (pentru una din următoarele limbi de circulaţie
internaţională: engleză, franceză, germană), eliberat de departamentul PPD al USAMVB
Timişoara sau de alte instituţii acreditate;
Memoriu de activitate ştiinţifică, având ca anexe lista lucrărilor ştiinţifice publicate (Anexa
2) şi lista proiectelor de cercetare, cu precizarea calităţii deţinute în echipa de
implementare a proiectului (Anexa 3);

9.
10.

11.
12.
13.

Fişa de evaluare a activităţii de cercetare ştiinţifică completată de candidat şi vizată de
secretarul ştiinţific al facultăţii (Anexa 4)
Recomandarea conducătorului de doctorat şi acordul universităţii care include acordul
tutorelui postdoctorat pentru supervizarea activităţilor desfăşurate de cercetătorul
postdoctorand (Anexa 10). În cazul în care, din cauze obiective, nu este posibil să se
furnizeze recomandarea conducătorului de doctorat, tutorele va face referire şi la
doctorat; de asemenea, se va preciza motivul pentru care nu se poate obţine
recomandarea conducătorului de doctorat;
„Scrisoare de intenţie” în care să se prezinte, pe scurt, motivaţia alegerii temei de
cercetare şi a colectivului;
Proiectul de cercetare ştiinţifică postdoctorală propus de către candidat conform
modelului (Anexa 5);
Declaraţie pe propria răspundere privind nesusţinerea financiară prin programe
postdoctorale finanţate din fonduri europene sau guvernamentale (Anexa 6).

2.2. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI PENTRU ACORDAREA BURSELOR POSTDOCTORALE
Art. 10. Acordarea burselor postdoctorale se realizează prin concurs organizat la nivelul USAMVB
Timişoara pentru toate cele 4 domenii de cercetare: agronomie, horticultură, medicină veterinară,
zootehnie şi biotehnologii.
Art. 11. Comisia de concurs pentru acordarea burselor postdoctorale, de la nivelul USAMVB
Timişoara, este stabilită prin Ordinul rectorului USAMVB Timişoara nr. 5166 din 22.07.2010.
Art. 12. Concursul pentru acordarea burselor postdoctorale constă din:
a ‐ cuantificarea activităţii ştiinţifice şi publicistice a candidaţilor pe durata studiilor doctorale şi
după obţinerea titlului de doctor pe baza Fişei de evaluare a activităţii de cercetare ştiinţifică completată
de către candidat şi vizată de secretarul ştiinţific al facultăţii (Anexa 4)*;
* Comisia va transforma punctajul în notă astfel: punctajul maxim obţinut de un candidat reprezentând nota 10;

b ‐ evaluarea de o comisie formată din toţi tutorii de pe domeniul respectiv, prezidaţi de către
decanul de vârstă a propunerii proiectului de cercetare postdoctorală şi se întocmeşte Fişa de evaluare a
proiectului de cercetare postdoctorală (Anexa 9)*;
* Comisia va transforma punctajul în notă astfel: punctajul maxim obţinut de un candidat reprezentând nota 10;

c – interviu în care se va susţine propunerea de proiect şi se vor prezenta activitatea anterioară şi
intenţiile de cercetare în faţa comisiei de evaluare (notat individual de către comisia de evaluare).
Art. 13. Nota finală va fi stabilită prin calcularea mediei aritmetice dintre notele de la evaluarea
activităţii de cercetare ştiinţifică, evaluarea propunerii de proiect de cercetare postdoctorală şi de la
interviu şi se va întocmi o fişă finală de evaluare.
Art. 14. Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a punctajului realizat în limita a
50 de locuri. Media minimă de admitere este 8.
Art. 15. (1) Eventualele contestaţii privitoare la rezultatul concursului de acordare a burselor
postdoctorale se depun în prima zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor concursului.
(2) Comisia trebuie să analizeze contestaţiile depuse în termen de 24 de ore şi să opereze
eventualele modificări în listele cu rezultatele concursului pentru acordarea burselor postdoctorale.

3. DISPOZIŢII FINALE
Art. 16. Listele cu rezultatele finale ale concursului pentru obţinerea burselor postdoctorale se vor
afişa conform calendarului de desfăşurare al concursului la sediul Unităţii de Management Proiecte din
cadrul USAMVB Timişoara, Sala 202 şi pe site‐ul USAMVB Timişoara.
Art. 17. Proiectul de cercetare propus va deveni anexă la contractul pe care candidaţii declaraţi
admişi îl vor semna cu USAMVB Timişoara.

