
Anexa la O.M.Ed.C. nr.3861/13.04.2005

ORGANIZAREA PROGRAMELOR POSTDOCTORALE

Introducere
În Uniunea Europeană, programele postdoctorale sunt platformele principale de

formare a cercetătorilor de excelenţă, care dau vizibilitate şi impact internaţional
cercetării europene. În România, universităţile şi institutele de cercetare nu au dezvoltat
programe postdoctorale, acest lucru având impact negativ direct asupra calităţii
cercetărilor de vârf  din România, asupra vizibilităţii şi impactului internaţional al
cercetării româneşti, precum şi asupra constituirii unui corp profesoral tânăr, fidel
instituţiilor de învăţământ superior, capabil să asume la un nivel competitiv sarcina
formării specialiştilor de excelenţă în cercetare.

Scop
1. Formarea cercetătorilor de excelenţă, prin atragerea tinerilor doctori în ştiinţe

în programe postdoctorale;
2. Creşterea atractivităţii cercetări ştiinţifice din România pentru cariera

profesională a tinerilor doctori în iinţă din ţară şi străinătate;
3. Atragerea tinerilor doctori în ştiin

Obiective Specifice
• asigurarea suportului instituţional, fi

postdoctorale şi tinerilor doctori în ş
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      Activităţi Specifice
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Organizarea Programelor Postdoctorale
Directorul unui program de cercetare face aplicaţia pentru o temă cu scopul de a

dezvolta un Program Postdoctoral de cercetare avansată finanţat de Ministerul Educaţiei
şi Cercetării prin grant atribuit la propunerea Consiliul Naţional al Cercetării din
Învăţămantul Superior (CNCSIS). Dacă programul este declarat câştigător, directorul de
program scoate la concurs un numar de 2 până la cel mult 5 poziţii de cercetare
postdoctorală. Un director de proiect nu poate conduce la un moment dat mai mult de un
program postdoctoral susţinut financiar de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Postdoctoranzii vor fi angajaţi pe perioadă determinată ai instituţiei în care este organizat
programul postdoctoral şi au statutul de cercetători ştiinţifici. Selecţia postdoctoranzilor
se face exclusiv pe baza criteriilor de competenţă ştiinţifică. Dacă la momentul selecţiei
în Programul Postdoctoral postdoctoranzii sunt angajaţi cu contract de muncă atunci
postdoctoranzii acceptaţi îşi suspendă activitatea la locul de muncă anterior. Pe toată
durata activităţii postdoctorandul beneficiază de recunoaşterea vechimii în muncă.

Mai mulţi directori de programe specifice se pot asocia propunând un program
mai amplu, coordonat de unul dintre directori. În acest caz evaluarea programului se face
însumând scorul fiecarui program specific condus de un director de program şi
împărţindu-l la numărul de programe specifice (directori) cuprinse în programul mai
amplu.

Criterii de Eligibilitate
1. Instituţională: instituţii organizatoare de doctorat şi institute de cercetare. Aplicaţia se

face în limba engleză.

2.  Individuală:
• Directorul de program:

                   -    doctor in ştiinţe;
- profesor sau conferenţiar universitar sau echivalentul acestora în sistemul

institutelor de cercetare - dezvoltare;
- vârstă  maximă-  este mai mică cu 2 ani decât limita de pensionare;
- conduce sau a condus în ultimii 3 ani cel puţin un proiect de cercetare

finanţat prin competiţie naţională sau internaţională.
• Cercetătorul-postdoctoral:

- vârsta maximă - 35 ani;
- maximum 5 ani de la obţinerea titlului de doctor în ştiinţe, indiferent de

instituţia la care a obţinut titlul de doctor;
- nu este angajat într-un alt program de studii postdoctorale;
- nu se află în conflict de interese cu directorul de program.

Durata Programului
Durata programului este de 24 de luni.
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Nivelul de finanţare
- grantul acordat de la bugetul Programului Cercetare de Excelenţă pentru

un program postdoctoral, pe toată durata acestuia, este de maximum
150000 Euro, echivalentul în lei;

- în cadrul programului pot fi angajati maximum 5 doctori în ştiinţe (vor fi
angajaţi cu contract de munca pe perioadă determinată în instituţia care
derulează programul);

- salariul net este echivalentul în lei a 300 euro/lună, toate cheltuielile de
angajare fiind suportate de către program;

- veniturile postdoctoranzior pot fi suplimentate din grant-urile directorului
de program şi/sau din granturile proprii obţinute în calitate de
postdoctorand în domeniul temei de cercetare.

Cheltuieli eligibile :
- cheltuieli de personal – max. 43% din finanţarea programului de către

Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru poziţiile cercetătorilor
postdoctoranzi şi pentru directorul de  program;

- cheltuieli de mobilităţi – max. 15% din finanţarea programului de către
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (numai pentru cercetatorii
postdoctoranzi). Prin cheltuielile de mobilitate se asigură participarea
cercetătorilor postdoctoranzi la evenimente ştiinţifice de prestigiu precum
şi la stagii de documentare-cercetare în străinătate de maximum 2 luni;

- cheltuieli de logistică pentru derularea programului (infrastructura de
cercetare, cheltuieli materiale etc.) – max. 25 % din finanţarea
programului de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

- cheltuieli de management şi administrare program - max. 7% din
finanţarea programului de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

- cheltuieli de regie -  max. 10% din finanţarea programului de către
Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Termene şi Criterii de Evaluare:
Evaluarea programelor postdoctorale se face în trei momente:

(1) Evaluarea iniţială în scopul ierarhizării şi finanţării Programelor Postdoctorale
care aplică la CNCSIS în scopul obţinerii de finanţare din partea Ministerului
Educaţiei şi Cercetării;

(2) Evaluarea intermediară (după un an);
(3) Evaluarea finală (după doi ani).

Evaluarea se face pe baza criteriilor menţionate mai jos. În cazul evaluării intermediare şi
finale în evaluare se include şi contribuţia postdoctoranzilor (la punctele 3a şi 4).

1. Calitatea ştiintifică a programului: - 25 pct.

2. Modul de organizare a programului (managementul programului): - 15 pct.
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3.         Competenţa ştiinţifică şi managerială a directorului de program: - 40 pct.
- (a) competenţa ştiinţifică a directorului de program – 30 pct.
- (b) competenţa manageriala a directorului de program – 10 pct.

4. Infrastructura de cercetare disponibilă: - 15 pct.

5. Structura bugetului: - 5 pct.

Evaluarea propunerilor de programe se face într-o singura etapă.
Fiecare propunere de program va fi evaluată de către un panel format din experţi români
şi străini.
Programul va fi monitorizat  pe parcursul derulării lui prin evaluarea intermediară.
Evaluarea iniţială, intermediară şi finala vor fi făcute de către 1 evaluator străin şi doi
evaluatori români.

Nr.
crt.

Etapa de evaluare
(unică)

Denumirea criteriului Punctaj
max.

Calitatea ştiinţifică a programului 251 I
- importanta şi  relevanţa conţinutului ştiinţific;
- metodologia cercetării;
- gradul  de originalitate /inovarea;
- gradul de interdisciplinaritate, transdisciplinaritate şi
multidisciplinaritate – dacă este cazul);
- integrarea programului in priorităţile europene.
Modul de organizare a programului (managementul
programului) 

15

- obiectivele şi activităţile programului- planul de lucru;
- fezabilitatea şi credibilitatea programului;
- planul de diseminare a rezultatelor;

2 I

- delimitarea clară şi credibilă a rolului în desfăşurarea activităţilor de
cercetare  pentru  cercetatorii postdoctoranzi ce urmează a fi angajaţi.
Competenţa ştiinţifică şi managerială a directorului de program 40
Competenţa ştiinţifică a directorului de program – activitatea
ştiinţifică, în domeniul temei propuse, a directorului de program în
ultimii 5 ani.

30
3 I

- domenii de competenţă şi rezultate semnificative, atât rezultate
teoretice cât şi rezultate practice (expertiza ştiinţifică în domeniul
abordat).

2

-  lucrări ştiinţifice publicate:
- articole publicate în reviste cotate ISI;
- articole publicate în reviste din fluxul principal cu
   recunoaştere internaţională (reviste indexate în baze de date

internaţionale pe baza unui proces de selecţie).

12

- cărti ştiinţifice în domeniu (monografii; tratate; alte cărţi) indexate
ISI, recenzate în baze de date internaţionale, şi/sau publicate în edituri
internaţionale şi naţionale de prestigiu.

5
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- brevete de invenţie/ descoperirii/ contribuţii esenţiale la dezvoltarea
cunoaşterii:

- brevete de invenţie recunoscute şi aplicate în ţară;
- brevete de invenţie recunoscute şi aplicate în străinătate;
- produse informatice originale înregistrate;
-  citări ale rezultatelor cercetării.

2

- produse concepute/realizate şi valorificate în mediul socio-
economic:

- produse omologate şi introduse în circuitul economic;
- produse cu relevanţă socială ridicată.

2

- membru în colective de redactie ale unor reviste internaţionale
(cotate ISI sau incluse în baze de date internaţionale) sau în colective
editoriale ale unor edituri internaţionale recunoscute.

4

- premii naţionale (CNCSIS şi Academia Română) şi internaţionale
acordate de Asociaţii profesionale şi Instituţii de prestigiu în urma
unui proces demonstrabil de evaluare.

3

Competenţa managerială a directorului de program 10
- granturi şi contracte de cercetare naţionale şi internaţionale.
- înfinţarea (coordonarea) de centre şi institute de cercetare.
Infrastructura de cercetare disponibilă 4 I
- calitatea infrastructurii de cercetare existente.

15

Bugetul programului
- realismul consturilor.

5 I

- concordanţa între obiective şi valoare solicitată.

5


