METODOLOGIA USAMVBT
de acordare a burselor POSDRU pentru cercetătorii postdoctoranzi 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 Știinte Agricole și Medicină Veterinară ,,Regele Mihai I al
României” din Timișoara (USAMVBT) își propune să susțină cercetarea științifică și
dezvoltarea resurselor umane prin acordarea a 12 de burse pentru cercetătorii
postdoctoranzi.
Aceștia 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” – 12 burse postdoctorale de la USAMVBT, proiect coordonat de USAMV ClujNapoca.
Art. 2. Bursele de cercetare pentru postdoctoranzi se vor acorda pe baza unui concurs care se
va desfășura în USAMVBT.
Art.3. Cuantumul burselor va fi de 3700 lei/lună.
Art. 4.
(1) Fiecare aplicant va avea obligatoriu un mentor (tutore), conducător de doctorat activ în
cadrul IOSUD USAMVBT, care îndeplinește criteriile și cerințele minimale pentru tutori burse
postdoctorale ale USAMVBT conform Anexei 1a Fișei de prezentare tutor bursă
postdoctorală..
(2) Numărul mentorilor (tutorilor) din fiecare facultate din cadrul USAMVBT va fi
calculat proporțional cu numărul conducătorilor de doctorat activi din acea facultate, din
numărul total de locuri acordate pe universitate prin programul POSDRU și va fi aprobat
de către Consiliul de Administrație al USAMVBT. Lista tutorilor și a temelor de cercetare
care să fie finanțate prin prezentul program POSDRU, va fi propusă la nivelul fiecărei
facultăți de către o comisie formată din directorul CSUD/directorul școlii doctorale pe
domeniul respectiv, decanul/prodecanul cu activitatea didactică și prodecanul responsabil
cu activitatea de cercetare științifică, va fi avizată de către Prorectoratul responsabil cu
activitatea de cercetare științifică și validată de către Consiliul de Administrație.
(3) Fiecare mentor (tutor) va propune o temă de cercetare și va depune o fișa de
prezentare a tutorelui de bursă postdoctorală (cu anexe), completată și semnată, la
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comisia facultății de care aparține.
Art. 5. Comisia de admitere va fi formată din 5 membri, conform Regulamentului privind
desfășurarea și organizarea admiterii la programele postdoctorale din IOSUD – USAMVB
Timișoara.
Art. 6. Comisia de admitere stabilește ierarhizarea candidaților pe baza proiectului de
cercetare propus și a interviului, conform Regulamentului privind desfășurarea și organizarea
admiterii la programele postdoctorale din IOSUD – USAMVB Timișoara.
Art. 7. Cercetătorii postdoctoranzi selectați pentru bursele de cercetare vor semna un
contract de cercetare postdoctorală cu universitatea, prin care își vor asuma criteriile
minime de performanță menționate la Cap. IV Art.1 din prezenta metodologie.
Art. 8. Proiectul de burse POSDRU se va desfășura pe parcursul a 18 luni calendaristice.
Capitolul II. Criterii de eligibilitate

Art. 1. Fiecare candidat care dorește să aplice trebuie să fi obținut diploma de doctor (cu
atestat de echivalare pentru titlurile obținute în străinătate), emisă de USAMVB Timisoara
cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral, conform calendarului
competiției.
Art. 2. Aplicantul trebuie sa fie cetățean român sau cetățean al unui alt stat din Uniunea
Europeană cu domiciliul sau reședință legală în România.
Art. 3. Aplicanții vor avea vârsta maximă de 40 de ani neîmpliniți, până la data de semnării
03.04.2014.
Art. 4. Aplicantul să nu mai fi beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse
postdoctorale finanțate în cadrul POSDRU DMI 1.5.
Capitolul III. Metodologie de selecție
Art. 1. Selecția cercetătorilor postdoctoranzi se va face pe baza unui concurs, conform
Regulamentului privind desfășurarea și organizarea admiterii la programele postdoctorale
din IOSUD – USAMVB Timișoara și conform prezentei Metodologii. Dosarul de candidatură
va conține :
1.1. CV în format european (datat și semnat) care va include :
- 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+) din ultimii 10 ani ;
- participări în proiecte cu finanțare națională, internațională sau grant intern al USAMVBT
sau al altor instituții de învățămant superior și/sau cercetare (în afară de proiecte de tip
POSDRU) în calitate de director, responsabil sau membru proiect;
- stagii de specializare în țară sau străinătate sau studii pe bază de mobilități Erasmus, Marie
Curie, etc.
CV-ul va conține o anexă cu lista lucrărilor, conform modelului atașat prezentului
regulament (Anexa III). O lucrare se va menționa 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.
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1.2. Proiectul de cercetare, pentru care aplicanții vor pregăti un document Word (Anexa II)
care va atinge următoarele aspecte:
a. obiectivele proiectului – maxim 1/2 pagină
b. metodologia de cercetare – maxim 1 pagină
c. infrastructura de cercetare (existentă, necesară) - maxim 1/2 pagină
d. activități planificate și rezultate așteptate – maxim 1 pagină
e. planul de diseminare prin mobilități (conferințe din domeniul de interes știintific) –
maxim 1/2 pagină
f. riscurile proiectului – maxim 1/4 pagină.
1.3. Dovada apartenenței 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).
1.4. Recomandarea tutorelui privind proiectul propus de candidat și acceptul pentru
desfășurarea lui în laboratoare disciplinei sau centrului de cercetare.
Art. 2. Cererea de depunere a candidaturii (Anexa I), CV-ul cu Anexa III, Anexa IV și
Proiectul de cercetare (Anexa II), împreună cu declarațiile și anexele, vor fi depuse pe
format hârtie, în dosar de plastic cu șină, într-un singur exemplar. Toate documentele
printate din dosar se prezinta în limba romană și vor fi copiate și pe un CD în format
electronic pdf cu excepția Anexei III ce se atașează și în format word.
Art. 3. Cererile de depunere a candidaturii din dosarele pentru concurs se înregistrează la
Registratura USAMVBT. Dosarele cu cererea de depunere a candidaturii înregistrată la
Registratura USAMVBT se depun la Secretariatul CSUD al USAMVBT conform
prevederilor calendarului competiției.
Art. 4. Nu se acceptă completarea sau înlocuirea documentelor din dosar după depunerea
acestuia.
Art. 5. Se vor constitui o comisie de admitere și o comisie de contestații conform
Regulamentului privind desfășurarea și organizarea admiterii la programele postdoctorale din
IOSUD – USAMVB Timișoara.
Art. 6. Departajarea candidaților cu același punctaj situați pe ultimele locuri din clasament
se va realiza luând în considerare ca prim criteriu evaluarea proiectului de cercetare, iar
criteriu secundar apartenența la grup vulnerabil
Art. 7. Comunicarea rezultatelor finale se va face conform mediei obținute, în ordine
descrescătoare, pe site-ul USAMVBT, conform calendarului competiției. Contestațiile se vor
depune în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor pe site. Soluționarea eventualelor
contestații se va face în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere.
Art. 8. Primii clasați în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la proiectul POSDRU
pentru care a aplicat, vor fi declarati admiși, în limita locurilor disponibile și vor semna un
contract de finanțare.
Capitolul IV. Criteriile minime de performanță
Art. 1. Cercetătorii postdoctoranzi bursieri vor trebui să îndeplineasca pe durata
de implementare a proiectului următoarele criterii de performanță:
a. participarea la toate activitățile proiectului;
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b. trei rapoarte de cercetare (unul la 6 luni de la debutul proiectului, altul la 12 luni
și altul la final - luna 18);
c. 1 prezentare (prioritar) la Simpozioane / Conferințe internaționale organizate de
USAMVBT;
d. 1 articol ca prim autor (publicat sau acceptat) în reviste ISI cu factor de impact;
e. 2 articole (cel puțin 1, ca prim autor) în reviste indexate în baze de date
internaționale (BDI).
f. finalizarea tuturor obligațiilor contractuale POSDRU în termen legal.
Art. 2.
2.1. Postdoctoranzii angajați ai USAMVBT vor menționa în publicațiile obligatorii pe
proiect afilierea instituționala USAMVBT, precum si mentiunea “Finanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Proiect
POSDRU”.
2.2. Postdoctoranzii angajați ai altor instituții vor menționa în publicațiile obligatorii pe
proiect dubla afiliere instituțională USAMVBT și instituția de proveniență, precum și
mențiunea “Finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane Proiect POSDRU”.
2.3. Mentorul (tutorele) postdoctorandului va fi menționat în lista de autori a articolelor
obligatorii publicate pe proiect.
Capitolul V. Documente obligatorii
Art. 1. Dosarul aplicantului trebuie sa cuprindă
1.1. Cererea de depunere a candidaturii (Anexa I)
1.2. Proiectul de cercetare (Anexa II)
1.3. CV-ul de tip Europass
1.4. Lista de lucrări (Anexa III)
1.5. Dovada apartenenței la un grup vulnerabil (dacă este cazul) (Anexa IV)
1.6. Fișa de prezentare a activității de cercetare științifică (Anexa V)
1.7. Recomandarea și angajamentul mentorului (tutorelui) (Anexa VI)
1.8. Documente, conform anexelor prezentului regulament:
a. diploma de doctor în copie legalizată (cu atestat de echivalare, conform legislației
în vigoare, pentru titlurile obținute în străinătate) emisă de USAMVB Timișoara, cu cel
mult 5 ani înainte de începerii admiterii în programul postdoctoral, conform calendarului
competiției.
b. declarație pe proprie răspundere a postdoctorandului (Anexa VII) prin care își
asumă îndeplinirea criteriilor de perfomanță (descrise la Cap. IV Art. 1 din prezenta
Metologie) pană la finalizarea proiectului, cu mențiunea returnării integrale a bursei, în
cazul neîndeplinirii lor ;
c. declarație pe proprie răspundere a postdoctorandului (Anexa VIII) că nu beneficiază
sau nu va beneficia de bursa Erasmus sau alte burse finanțate din Fonduri Europene pe
parcursul derulării proiectului și nu a mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte
de burse postdoctorale, finanțate în cadrul POSDRU, DMI 1.5 ;
d. declarație a mentorului (tutorelui) (Anexa VI) în vederea participării la proiect, prin
care sprijină postdoctorandul în vederea îndeplinirii criteriilor de performanță, până la
finalizarea proiectului, cu mențiunea returnării integrale a bursei,în caz contrar.
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1.8 Alte documente ce vor fi prezentate în copie legalizată :
-buletin/carte de identitate sau pașaport (copie),
-certificat de căsătorie sau, după caz de schimbare a numelui,
-diploma de master (dacă e cazul) cu supliment la diplomă/foaie matricolă,
-diploma de licență cu supliment la diplomă/foaie matricolă.
Capitolul VI. Neadmisibilitate
Art. 1. Dosarele candidaților vor fi respinse dacă:
1.1. Mentorul (tutorele) nu este conducător de doctorat din USAMVBT sau nu îndeplinește
condițiile conform Cap. I. Art. 4 din prezenta metodologie.
1.2. Încalcă oricare dintre condițiile de formă, prevăzute în prezenta Metodologie.
1.3 Dosarul este incomplet.

Rector
Prof.dr.ing. Paul PÎRȘAN
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