METODOLOGIA USAMVBT
de acordare a burselor POSDRU pentru cercetătorii doctoranzi în cadrul proiectului
,,Programe doctorale și postdoctorale pentru promovarea excelenței în cercetare,
dezvoltare și inovare în domeniile prioritare – agronomic și medical veterinar, ale
societății bazate pe cunoaștere”, proiect coordonat de USAMV Cluj-Napoca.
Capitolul I. Prevederi generale
Art. 1. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al
României” din Timișoara (USAMVBT) își propune să susțină cercetarea științifică și dezvoltarea
resurselor umane prin acordarea de 16 de burse pentru doctoranzii USAMVBT înmatriculați în
anii 2011, 2012, 2013, forma cu frecvență.
Doctoranzii vor fi sprijiniți prin intermediul unui proiect din cadrul Planului Operațional Sectorial
de Dezvoltare a Resurselor Umane (POSDRU), care asigură finanțare din fonduri structurale
(Fondul Social European):
„Programe doctorale și postdoctorale pentru promovarea excelenței în cercetare, dezvoltare și
inovare în domeniile prioritare – agronomic și medical veterinar, ale societății bazate pe
cunoaștere” proiect coordonat de USAMV Cluj-Napoca.

Art. 2. Bursele de cercetare pentru doctoranzi se vor acorda pe baza de concurs care se va desfăşura la
USAMVBT.
Art. 3. Cuantumul bursei va fi de 1800 lei/lună.
Art. 4. Stagii de mobilitate:
(1) Cei 16 de doctoranzi pot beneficia de stagii de studiu/cercetare/mobilitate academică, pe o
perioadă de patru luni într-o Universitate/Centru de cercetare dintr-o țară membră a Uniunii
Europene. Pe perioada mobilitătii, sprijinul financiar nu poate depăși 4200 lei/lună/doctorand.
Această bursă acoperă cheltuielile de subzistență în țara de destinație.

(2) Stagiile de studii/cercetare/ mobilitate academică sunt eligibile doar în anul doi/trei al ciclului de
studii universitare de doctorat.

(3) Stagiul de mobilitate transnațională se obține prin competiție, în baza planului activităților
doctorale.
Art. 5. Fiecare aplicant va avea un conducător de doctorat, membru activ al IOSUD USAMVBT.
Art. 6. Comisiile de evaluare a candidaților la bursele POSDRU pentru cercetătorii doctoranzi și de
contestații vor fi propuse de către Directorul CSUD, aprobate de către Consiliul de Administrație și
numite prin decizie a Rectorului USAMVBT. Comisia de evaluare a candidaților la bursele
POSDRU pentru cercetătorii doctoranzi va fi formată din 5 membri (specialiști propuși dintre
membrii echipei de implementare a proiectului și membrii Școlilor doctorale din cadrul IOSUD
USAMVBT dintre care unul va fi președintele comisiei).
Art. 7. Cercetătorii doctoranzi selectați pentru bursele de cercetare POSDRU doctorale vor semna un
contract pe proiect cu universitatea, prin care îşi vor asuma criteriile minime de performanţă
mentionate la Cap. IV art. 22 din prezentul regulament.

Art. 8. Proiectul de burse POSDRU se va desfășura pe parcursul a 18 luni calendaristice.
Capitolul II. Criterii de eligibilitate
Art. 9. Fiecare doctorand aplicant pentru prezentul program trebuie să fie înmatriculat la o Şcoală
Doctorală din cadrul I.O.S.U.D. USAMVBT, formă cu frecventă și să fie cetățean român sau ai
altui stat din Uniunea Europeană.

Art. 10. Doctoranzii aplicanți pentru prezentul program trebuie sa fie activi, respectiv să nu fie în
perioada de întrerupere a stagiului doctoral.
Art. 11. Doctoranzii bursieri POSDRU vor renunța la bursa primită de la M.E.N., pe durata derulării
proiectului.

Art. 12. Doctoranzii bursieri POSDRU, trebuie să nu mai fi beneficiat anterior de sprijin financiar prin
proiecte de burse doctorale finantate în cadrul POSDRU DMI 1.5.
Capitolul III. Metodologie de selecție
Art. 13. Selecția candidaților la bursele POSDRU pentru cercetătorii doctoranzi se va face pe baza de
concurs, care va consta în două probe :
-

-

Proiect de cercetare pe baza temei de doctorat în care se va demonstra relevanța temei pentru
obiectivele Strategiei de dezvoltare Științifică din cadrul Planului Strategic al USAMVBT (Anexa
VI) și pentru domeniile prioritare de specializare inteligentă ale Strategiei de cercetare Inovare
2014-2020 (Anexa VII). Evaluarea proiectului de cercetare se va face conform Anexei V (Fişa de
evaluare a proiectului de cercetare doctorală).
Interviu, în cadrul căruia se analizează preocupările științifice ale candidatului și aptitudinile lui
de cercetare.

După evaluarea fiecărei probe prin note de la 1 (unu) până la 10 (zece) şi stabilirea notei finale ca
medie aritmetică a celor două probe, comisia de evaluare a candidaților la bursele POSDRU pentru
cercetătorii doctoranzi ierahizează candidaţii în ordinea mediilor obţinute la concurs şi
nominalizează candidaţii care urmează să beneficieze de bursele POSDRU pentru cercetătorii
doctoranzi.
Art. 14. Elementele din dosarul de concurs vor fi structurate astfel:
(1) Proiectul de cercetare, pentru care aplicanții vor pregăti un document word (Anexa II) care va
cuprinde următoarele aspecte:
a. obiectivele proiectului – maxim ½ pagină;
b. metodologia de cercetare – maxim 1 pagină;
c. infrastructura de cercetare (existentă, necesară) - maxim ½ pagină;
d. activităti planificate și rezultate așteptate – maxim 1 pagină;
e. planul de diseminare și planul de mobilitate (conferințe în domeniu de interes științific, se vor
menționa instituția de cercetare vizată, beneficiile pentru proiect etc) – maxim ½ pagină;
f. riscurile proiectului – maxim ¼ pagină;
(2) Dovada apartenentei la un grup vulnerabil (Anexa IV) (persoane de etnie romă, persoane cu
dizabilități, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului,
familii care au mai mult de 2 (doi) copii, familii monoparentale, femei, persoane care trăiesc din
venitul minim garantat, persoane afectate de boli ocupaționale).

-

(3) CV în format european (datat și semnat pe fiecare pagină) care va include suplimentar:
- lucrări relevante publicate / acceptate spre publicare (în reviste ISI cu factor de impact, în
reviste ISI fără factor de impact, în reviste non ISI –BDI/B+, volume de rezumate naționale și
internaționale – doar Proceedings Paper);
- participări în proiecte cu finanțare națională, internațională (în afară de proiecte de tip
POSDRU) în calitate de director, responsabil și membru proiect.
CV-ul va conține o anexă cu lista lucrărilor, conform modelului atașat prezentului regulament (Anexa
III). O lucrare se menționează o singură dată. Pentru fiecare lucrare se vor prezenta documente
justificative (articol printat sau link către site). În absența documentelor justificative lucrările nu vor fi
punctate.
Art. 15. Cererea de depunere a candidaturii (Anexa I), Proiectul de cercetare (Anexa II), CV-ul,
Anexa III , Anexa IV, împreună cu declaraţiile şi documentele solicitate în copii legalizate, vor fi depuse
în format tipărit, în dosar de plastic cu sină, în două exemplare. Toate documentele printate din
dosar se ataşează şi în format pdf pe CD cu excepția Anexei III ce se atașează și în format Word.
Toate documentele prezentate vor fi în limba română.
Art. 16. Dosarele pentru concurs se înregistrează la Registratura USAMVBT și se depun la Secretariatul
CSUD USAMVBT, conform calendarului competiției.
Art. 17. Nu se acceptă completarea sau înlocuirea documentelor din dosar după depunerea acestuia.
Art. 18. Departajarea candidaților cu același punctaj, situați pe ultimele locuri din clasament, se va
realiza luând în considerare ca prim criteriu apartenența la grup vulnerabil, iar criteriul secundar va
fi evaluarea proiectului de cercetare doctorală (Anexa V).
Art. 19. Comunicarea rezultatelor finale se va face pe site-ul U.S.A.M.V. T., secțiunea Anunțuri, în
ordine descrescătoare conform punctajului acordat, conform calendarului competiției.
Art. 20. Candidaţii clasaţi în ordinea descrescătoare a punctajelor obtinute la proiectul POSDRU, vor fi
declaraţi admişi în limita locurilor disponibile si vor semna un contract de finanţare cu universitatea și
un act adițional cu I.O.S.U.D. pentru modificarea contractului doctoral actual.
Art. 21. În cazul în care pentru unii dintre candidatii declarați admiși există situații obiective care
împiedică semnarea contractului de finanțare, aceștia vor fi înlocuiți cu următorii din clasamentul
final.
Capitolul IV. Criterii minime de performanţă
Art. 22. Doctoranzii bursieri trebuie să îndeplinească pe durata de implementare a proiectului următoarele
criterii de performantă:
a. participarea la toate activitățile proiectului, cu o normă de 40 ore/săptămână;
b. 3 rapoarte de cercetare (unul la 6 luni de la debutul proiectului, al doilea - la 12 luni şi altul, la
final - luna 18);
c. 2 prezentări la conferinţe din domeniul de interes ştiinţific, prioritar la Simpozioanele
internationale ale U.S.A.M.V. B :T :
d. 1 articol ISI in extenso (publicat sau acceptat), în calitate de prim autor, la finalul proiectului;
e. 2 articole în reviste indexate în BDI, la finalul stagiului doctoral (publicate sau acceptate), în
calitate de autor principal sau coautor;

f. finalizarea doctoratului în intervalul legal și în conformitate cu prevederile în vigoare ale
programului POSDRU.
Art. 23. (1) Doctoranzii U.S.A.M.V.B.T. vor menționa în publicațiile obligatorii pe proiect afilierea
institutională la U.S.A.M.V.B.T., precum si mențiunea “Finanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Proiect POSDRU”, cod proiect ID
132765.
(2) Doctoranzii U.S.A.M.V.B.T. care vor efectua stagii în străinătate vor menționa în publicațiile
obligatorii pe proiect afilierea instituțională la U.S.A.M.V.B.T., precum și mentiunea “Finanțat din
Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Proiect
POSDRU” cod proiect ID 132765 și vor avea posibilitatea să menționeze și afilierea instituţiei gazdă.
(3) Conducătorul de doctorat va fi menţionat în lista de autori a articolelor obligatorii publicate pe
proiect, în calitate de coordonator.
Capitolul V. Documente obligatorii
Art. 24. Dosarul aplicantului trebuie să cuprindă:
(1)- Cererea de depunere a candidaturii (anexa I) ;
(2)- Proiectul de cercetare (anexa II);
(3)- CV-ul tip Europass;
(4)- Dovada apartenenţei la un grup vulnerabil (anexa IV);
(5)- fișa de prezentare și autoevaluare a activității de cercetare (anexa V)
(6)- Copii legalizate: certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (după caz), diploma de
licență, diploma de master (după caz);
(7)- copia CI/pașaport ,
(8)- Formulare:
a. adeverintă de la Școala Doctorală care să ateste faptul că doctorandul este înmatriculat la
studiile universitare de doctorat, forma cu frecvență, fără întreruperi, în anul 2011 sau 2012;
b. declarație pe proprie răspundere a doctorandului (Declaratie 1) prin care îşi asumă
îndeplinirea criteriilor de perfomanță (menționate la cap. IV, art. 22 din prezenta Metodologie)
până la finalizarea proiectului, cu menţiunea returnării integrale a bursei, în cazul neîndeplinirii
acestora;
c. declarație pe proprie răspundere a doctorandului (Declaratie 2) prin care își asumă că:
- renunță în cunoștință de cauză la bursa M.E.N. pe perioada desfășurării proiectului - nu
beneficiază și nu va beneficia de bursa M.E.N. pe perioada desfășurării proiectului - nu va
beneficia de bursă Erasmus sau alte burse finanțate din Fonduri Europene - nu a mai beneficiat
anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse doctorale finanțate în cadrul POSDRU, DMI
1.5;
d. declarație pe proprie răspundere a doctorandului (Declarație 3) prin care își asumă că va
accepta modificările la Contractul de studii încheiat cu I.O.S.U.D. U.S.A.M.V.B.T. prin
semnarea unui Act Adițional;
e. declarație a conducătorului de doctorat (Declarație 4) în vederea participării la proiect prin
care sprijină doctorandul în vederea îndeplinirii criteriilor de performanță până la finalizarea
proiectului.

Capitolul VI. Criterii de neeligibilitate
Art. 25. Dosarele candidaților vor fi respinse dacă:
(1) doctorandul nu este înmatriculat la studiile universitare de doctorat, forma cu frecventă, în anii
2011, 2012. 2013;
(2) doctorandul se află în perioadă de întrerupere a doctoratului;
(2) doctorandul nu respectă formularele și anexele prezentului regulament;
(3) doctorandul încalcă oricare dintre condițiile de formă/fond prevăzute în prezentul regulament.
(4) dosarul nu este complet.
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