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PROCEDURA DE EVALUARE ŞI SELECłIE 

PENTRU ACORDAREA BURSELOR POSTDOCTORALE  

ÎN CADRUL PROIECTULUI  

POSDRU/89/1.5/S/62988 

"CERCETAREA ŞTIIN łIFIC Ă ECONOMICĂ, SUPORT AL BUNĂSTĂRII ŞI 

DEZVOLT ĂRII UMANE ÎN CONTEXT EUROPEAN" 

 

 

Art. 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor postdoctorale 
şi a activităŃii de cercetare a bursierilor au la bază condiŃiile generale şi specifice ale 
proiectului "Cercetarea ştiin Ńifică economică, suport al bunăstării şi dezvoltării umane 
în context european", ID 62988, proiect câştigat de către Institutul NaŃional de 
Cercetări Economice "Costin C. KiriŃescu" (INCE), în parteneriat cu Institutul de 
Prognoză Economică (P1), Universitatea Bucureşti, Facultatea de AdministraŃie şi 
Afaceri (P2), Institutul de Matematică "Simion Stoilow" (P3), Universitatea Politehnică 
Bucureşti, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică (P4) şi Institutul de Economie 
NaŃională (P5) în cadrul Domeniului major de IntervenŃie 1.5 „Programe doctorale şi 
postdoctorale în sprijinul cercetării”. 

 
Art. 2 Pentru implementarea proiectului, INCE şi institutele/universităŃile partenere 

organizează concurs pentru acordarea burselor postdoctorale în domeniul ştiin Ńelor economice 
şi domenii conexe inter - şi transdisciplinare( ex. matematici financiare, etc), care se va 
derula în baza prezentei proceduri. 

 

Investeşte în oameni !  

FONDUL SOCIAL EUROPEAN  

Programul OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Axa prioritară 1 „EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 
societăŃii bazate pe cunoaştere” 

Domeniul major de intervenŃie 1.5 “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării” 

Titlul proiectului: "Cercetarea ştiin Ńifică economică, suport al bunăstării şi dezvoltării umane 
în context european" 

Beneficiar: „Institutul Na Ńional de Cercetări Economice "Costin C. Kiri Ńescu” 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/89/1.5/S/62988 
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Art. 3 . În conformitate cu prevederile proiectului, în perioada 2010-2013, se acordă 70 
burse postdoctorale în domeniul ştiin Ńelor economice şi domenii conexe inter - şi 
transdisciplinare, din care: 

- Institutul NaŃional de Cercetări Economice "Costin C KiriŃescu" – 32; 

- Institutul de Prognoză Economică – 7; 

- Universitatea Bucureşti, Facultatea de AdministraŃie şi Afaceri – 4; 

- Institutul de Matematică "Simion Stoilow" – 7; 

- Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de Inginerie Mecanică şi 
Mecatronică– 4; 

- Institutul de Economie NaŃională – 16. 

 

Art. 4 Perioada de depunere a aplicaŃiilor este 1 iulie - 30 septembrie 2010. 
Documentele de înscriere sunt postate pe site-ul proiectului www.cerbun.ro, pe site-ul 
INCE http://www.ince.ro/ şi pe site-urile partenerilor. 

 

Art. 5 Înscrierea la concurs se face la sediul fiecărui partener după cum urmează: 

- Institutul NaŃional de Cercetări Economice „Costin C. KiriŃescu”, Casa Academiei, 
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Bucureşti, Aripa de Vest, etajul 1 (camera 1338); 

- Institutul de Prognoză Economică (P1), Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr.13, 
sector 5, Bucureşti, Aripa de Vest, etaj 3, secretariat; 

- Universitatea Bucureşti, Facultatea de AdministraŃie şi Afaceri (P2), B-dul Regina 
Elisabeta nr. 4 - 12, sector 1 (sediul FacultăŃii de Chimie, etaj 1); 

- Institutul de Matematică "Simion Stoilow" (P3) Calea GriviŃei nr. 21, sector 1, 
Bucureşti; 

- Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică 
(P4), Splaiul IndependenŃei nr.313, decanat, sau JC 104 sau Centrul de Inginerie 
Biomedicală, camera EB 215. 

- Institutul de Economie NaŃională (P5) Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, 
sector 5, Bucureşti, Aripa de Vest, etajul 1 (camera 1346); 

Un candidat poate depune o singură aplicaŃie, la un singur partener. 

 

Art. 6 Admiterea candidaŃilor pentru concurs presupune îndeplinirea de către aceştia a 
următoarele condiŃii de eligibilitate: 

- să fi obŃinut titlul de doctor începând cu 1 ianuarie 1999; 

- să nu fi beneficiat de alte burse postdoctorale finanŃate din fonduri publice sau Fondul 
Social European. 

 



 

 3 

Art. 7 La finalul perioadei de depunere a dosarelor, la data de 30 septembrie, fiecare 
partener transmite către beneficiarul proiectului (INCE), toate dosarele depuse de candidaŃi 
însoŃite de o adresă de înaintare şi un opis al dosarelor primite. 

 

Art. 8 Procedura de evaluare a dosarelor cercetătorilor post-doctoranzi se derulează în 
perioada 1 – 30 octombrie 2010. Aceasta va fi realizată de o Comisie de Evaluare şi SelecŃie, 
special constituită cu acest scop, formată din experŃi din echipa de implementare a proiectului. 

 

Art. 9 Preşedintele Comisiei de Evaluare şi SelecŃie şi cei 10 membri ai acesteia vor fi 
desemnaŃi de managerul de proiect, pornind de la propunerile formulate de reprezentanŃii 
fiecărui partener în proiect. 

 
Art. 10 Fiecare propunere de proiect este evaluată din punct de vedere ştiinŃific, în 

intervalul 1 - 25 octombrie 2010, în mod independent de către doi specialişti, membri ai 
Comisiei de Evaluare şi SelecŃie, care vor acorda un punctaj conform Criteriilor de evaluare 
(detaliate în Anexa 1). 

 
Art. 11 În urma evaluării dosarelor de concurs, membrii comisiei vor întocmi Raportul 

final de evaluare pentru fiecare solicitant (Anexa 2) şi îl vor transmite preşedintelui comisiei; 
 
Art. 12 Evaluatorii nu cunosc cealaltă persoană cu care fac evaluarea pentru acelaşi 

proiect decât atunci când va fi necesar consensul, respectiv când se va înregistra o diferenŃă 
mai mare de 10 puncte între punctajele acordate de cei doi evaluatori; 

 

Art. 13 Dacă va fi cazul, consensul se va realiza în intervalul 26 – 30 octombrie, prin 
organizarea unui panel, în prezenŃa Preşedintelui Comisiei de Evaluare şi SelecŃie, pentru 
stabilirea rezultatului final. 

 

Art. 14 Comisia de Evaluare şi SelecŃie stabileşte ierarhia finală a candidaŃilor 
conform punctajului obŃinut şi transmite rezultatele concursului spre validare Consiliului 
ŞtiinŃific. 

 

Art. 15 Consiliul ŞtiinŃific pentru proiectul "Cercetarea ştiin Ńifică economică, 
suport al bunăstării şi dezvoltării umane în context european" examinează şi validează 
rezultatele concursului de selecŃie. 

 

Art. 16 Rezultatele concursului pentru acordarea burselor postdoctorale se publică pe 
site-ul proiectului la data de 5 noiembrie 2010. 

 

Art. 17 Cercetătorii candidaŃi la concursul pentru acordarea burselor postdoctorale vor fi 
informaŃi cu privire la rezultatul evaluării dosarelor individuale, fiecare dintre aceştia 
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primind, la cerere, o copie a Raportului final de evaluare (Anexa 2) redactat de către membrii 
Comisiei de Evaluare şi SelecŃie. 

 

Art. 18 ContestaŃiile privind rezultatul concursului se pot depune la data de 8 
noiembrie, orele 10:00 – 16:00. Răspunsurile la contestaŃii vor fi publicate pe site-ul 
proiectului (www.cerbun.ro)la data de 10 noiembrie. 

 

Art. 19 Rezultatele finale ale concursului pentru acordarea burselor postdoctorale se 
publică pe site-ul proiectului la data de 10 noiembrie. 

 

Art. 20 CandidaŃii declaraŃi admişi la Concursul de selecŃie şi evaluare îşi vor desfăşura 
activitatea de cercetare, în perioada decembrie 2010 - noiembrie 2012, în baza unui 
Contract de cercetare postdoctorală, elaborat în conformitate cu Regulamentul privind 
organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor postdoctorale şi a 
activităŃii de cercetare a bursierilor, în perioada 2010-2013, în cadrul proiectului 
"Cercetarea ştiin Ńifică economică, suport al bunăstării şi dezvoltării umane în context 
european", ID 62988, finanŃat din Fondul Social European (FSE), prin Programul 
OperaŃional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) 
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ANEXA 1 

CRITERII DE EVALUARE 
 

 CRITERIUL 1: IMPORTAN łA ŞI RELEVAN łA ŞTIIN łIFICĂ A 
PROIECTULUI DE CERCETARE POSTDOCTORAL Ă PROPUS (maxim 35 puncte) 

Subcriterii: 

- Cunoaşterea stadiului cercetărilor în domeniul de referinŃă; 

- AcurateŃea ştiinŃifică în definirea obiectivului general al proiectului în raport cu stadiul 
cunoaşterii în domeniu şi argumentarea ştiinŃifică convingătoare a originalităŃii şi naturii 
inovative a abordării propuse; 

- Capacitatea de sinteză, în rezumat, a propunerii de cercetare ştiinŃifică postdoctorală; 

- Capacitatea de a releva caracterul multi/interdisciplinar al abordărilor (dacă este 
cazul); 

- Identificarea şi abordarea corectă a aspectelor privind egalitatea de şanse şi tratament 
între cetăŃenii diferitelor state membre şi între statele membre; 

- Identificarea potenŃialului de transfer de cunoştinŃe al stagiului de pregătire în 
străinătate;  

- CorelaŃia dintre tema de cercetare propusă şi specializarea actuală a cercetătorului. 
 

 CRITERIUL 2: CAPACITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECT ULUI DE 
CERCETARE (maxim 35 puncte) 

Subcriterii: 

- CoerenŃa ştiinŃifică a etapelor de cercetare propuse în planul de lucru cu obiectivul 
general al proiectului; 

- Identificarea metodelor de cercetare adecvate etapelor propuse şi rezultatelor 
preconizate; 

- Identificarea corectă şi exactă a metodelor de evaluare pe parcurs a stadiului 
cercetării şi sintetizarea în indicatori de rezultat;  

- Identificarea potenŃialului transfer de cunoştinŃe şi bune practici în urma realizării 
stagiului de cercetare în străinătate; 

- Propunerea de metode şi tehnici de cercetare cu caracter novator/original. 

 

 CRITERIUL 3: COMPETEN łA ŞTIIN łIFIC A ADECVATĂ A 
CERCETĂTORULUI (maxim 15 puncte) 

Subcriterii: 

- Calitatea ştiinŃifică a realizărilor majore prezentate; 

- RelevanŃa şi calitatea informaŃiilor prezentate în CV; 

- Numărul de articole indexate ISI, cotate B+ CNCSIS sau în alte baze de date 
internaŃionale;  
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- Numărul de cărŃi publicate în domeniul de competenŃă; 

- Participări la seminarii, conferinŃe naŃionale şi internaŃionale şi activităŃile de 
diseminare aferente acestora; 

- Număr de participări în proiecte internaŃionale/naŃionale în calitate de manager, 
responsabil, membru în echipa de cercetare. 

 

 CRITERIUL 4: RECOMAND ĂRILE PRIMITE (maxim 15 puncte) 
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ANEXA 2 

RAPORT FINAL DE EVALUARE 

Numele şi prenumele cercetătorului candidat: 
 

Titlul proiectului: 
 

  

 CRITERIUL 1: IMPORTAN łA ŞI RELEVAN łA ŞTIIN łIFICĂ A PROIECTULUI 
DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ PROPUS (maxim 35 puncte) 

Subcriterii: 
- Cunoaşterea stadiului cercetărilor în domeniul de referinŃă; 

- AcurateŃea ştiinŃifică în definirea obiectivului general al proiectului în raport cu 
stadiul cunoaşterii în domeniu şi argumentarea ştiinŃifică convingătoare a originalităŃii şi 
naturii inovative a abordării propuse; 

- Capacitatea de sinteză, în rezumat, a propunerii de cercetare ştiinŃifică postdoctorală; 

- Capacitatea de a releva caracterul multi/interdisciplinar al abordărilor (dacă este 
cazul); 

- Identificarea şi abordarea corectă a aspectelor privind egalitatea de şanse şi tratament 
între cetăŃenii diferitelor state membre şi între statele membre; 

- Identificarea potenŃialului de transfer de cunoştinŃe al stagiului de pregătire în 
străinătate; - CorelaŃia dintre tema de cercetare propusă şi specializarea actuală a 
cercetătorului.  

Puncte tari: 
 

 Puncte slabe: 
 

 Comentarii: 
 

 Punctaj acordat (0-35 puncte): 
 

 CRITERIUL 2: CAPACITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECT ULUI DE 
CERCETARE (maxim 35 puncte) 

Subcriterii: 
- CoerenŃa ştiinŃifică a etapelor de cercetare propuse în planul de lucru cu obiectivul 

general al proiectului; 

- Identificarea metodelor de cercetare adecvate etapelor propuse şi rezultatelor 
preconizate; 

- Identificarea corectă şi exactă a metodelor de evaluare pe parcurs a stadiului 
cercetării şi sintetizarea în indicatori de rezultat; 
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- Identificarea potenŃialului transfer de cunoştinŃe şi bune practici în urma realizării 
stagiului de cercetare în străinătate; 

- Propunerea de metode şi tehnici de cercetare cu caracter novator/original.  

Puncte tari: 
 

 Puncte slabe: 
 

 Comentarii: 
 

Punctaj acordat (0-35 puncte): 
 

 

CRITERIUL 3: COMPETEN łA ŞTIIN łIFIC Ă ADECVAT Ă A CERCETATORULUI 
(maxim 15 puncte) 

Subcriterii: 
- Calitatea ştiinŃifică a realizărilor majore prezentate; 

- RelevanŃa şi calitatea informaŃiilor prezentate în CV; 

- Numărul de articole indexate ISI, cotate B+ CNCSIS sau în alte baze de date 
internaŃionale; - Numărul de cărŃi publicate în domeniul de competenŃă; 

- Participări la seminarii, conferinŃe naŃionale şi internaŃionale şi activităŃile de 
diseminare aferente acestora; 

- Număr de participări în proiecte internaŃionale/naŃionale în calitate de manager, 
responsabil, membru în echipa de cercetare. 

Puncte tari: 
 

 Puncte slabe: 
 

 Comentarii: 
 

Punctaj acordat (0-15 puncte): 
 

CRITERIUL 4: RECOMAND ĂRILE PRIMITE (maxim 15 puncte) Comentarii: 

Punctaj acordat (0-15 puncte): 

 

Punctaj final: 

 

Data:     Comisia de Evaluare şi SelecŃie 


