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PROCEDURA DE DEPUNERE, EVALUARE ŞI SELECŢIE A CERERILOR DE 
FINANȚARE PENTRU PROIECTE DE CERCETARE DOCTORALĂ 

 
Procedura  de  față  este  destinată  reglementării  desfășurării  concursului  de  selecție  a  grupului  țintă  de  110  studenți 

doctoranzi cu frecvență cu stagiu  la UPT care urmează să beneficieze de sprijin financiar din programul POSDRU cofinanțat 
FSE prin  intermediul proiectelor  strategice POSDRU  ID 137070  și  ID 137516  (pentru doctoranzi  înmatriculați  în anii 2011, 
2012, 2013), respectiv ID 134378 (pentru doctoranzi înmatriculați în anii 2012, 2013). Candidații selecționați vor beneficia de 
sprijin financiar pentru realizarea în bune condiții a proiectelor de studii și cercetare doctorală. 

Potrivit procedurii de  față pentru a asigura  condiții egale, documentele de aplicație pentru  cele 3 proiecte  strategice 
POSDRU sunt identice. 
 

1. Condiții de eligibilitate pentru selecția în grupul țintă 
Studenții doctoranzi eligibili pentru  selecție  în grupul  țintă  în  cadrul proiectelor POSDRU  trebuie  să  fie doctoranzi  cu 

frecvență,  înmatriculați  la  doctorat  în  UPT  în  anul  I  de  studii  universitare  de  doctorat  în  anii  universitari  2011/2012, 
2012/2013,  2013/2014,  în  domeniile  de  studii  universitare  de  doctorat  eligibile:  energie,  tehnologiile  informaților  și 
comunicațiilor,  mediu,  biotehnologii,  produse,  procese  și  materiale  inovative,  spațiu  și  securitate.  Sunt  eligibili  numai 
studenți doctoranzi cetățeni UE cu domiciliul sau reședința legală în România și care nu au fost în situația de exmatriculare de 
la doctorat.  

Cererea de finanțare pentru proiectul de cercetare doctorală se redactează de către candidat folosind formularul „Cerere 
de finanțare pentru proiectul de cercetare doctorală” din Anexa 1 la prezenta procedură, cerere specifică fiecărei generații de 
doctoranzi înmatriculați în anii 2011, 2012 și 2013, respectiv: Anexa 1/2011, Anexa 1/2012, Anexa 1/2013. 
 

2. Cererea de finanțare 
Pentru  obținerea  sprijinului  financiar  prin  proiectele  POSDRU,  candidații  vor  completa Cererea de  finanțare  conform 

formularului  „Cerere  de  finanțare  pentru  proiectul  de  cercetare  doctorală”  din  Anexa  1  la  prezenta  procedură,  cerere 
specifică  fiecărei  generații de doctoranzi  înmatriculați: Anexa 1/2011 pentru  seria 2011/2012, Anexa 1/2012 pentru  seria 
2012/2013,  Anexa  1/2013  pentru  seria  2013/2014.  Cerere  de  finanțare  trebuie  să  conțină  evaluarea  conducătorului  de 
doctorat. Nu se admit alte modalități de aplicare. 

 

3. Depunerea cererilor de finanțare 
Cererea de finanțare semnată de către candidat pe fiecare pagină (în colțul din dreapta  jos) se depune  în 2 exemplare 

tipărite, până la data de 15.05.2014 ora 1500, la Secretariatul Școlii doctorale a UPT (Rectorat UPT, Piața Victoriei, no. 2, etaj I, 
300006 Timișoara), la d‐na dr.ing. Liliana Moșteoru. Cele 2 exemplare vor fi introduse întrun plic pe care se va scrie „Cerere 
de Finanțare pentru bursă de cercetare doctorală POSDRU / Candidat  ...........................................”. Candidații care nu  sunt 
temporar în Timișoara, vor transmite documentele prin poștă (ștampila poștei nu are voie să depășească data de 15.05.2014) 
și  totodată  vor  trimite  documentele  în  format  electronic  prin  email,  pînă  la  data  și  ora  menționată,  pe  adresa 
mariana.todiruta@upt.ro 

Persoana de la Secretariatul Școlii doctorale care primește Cerere de finanțare va verifica faptul că documentația a fost 
predată  în  forma  solicitată, există  toate  secțiunile completate, după care va marca pe prima pagina a Cererii de  finanțare 
Codul  identificare.  Fiecărui  candidat  i  se  va  elibera  un  număr  de  înregistrare.  Nu  se  permite  completarea  secțiunilor  și 
anexelor/clarificări/completări formale/corectarea viciilor de formă, după înregistrarea cererii. 
 

4. Evaluarea cererilor de finanțare 
Evaluarea Cererilor de finanțare are ca obiectiv selectarea propunerilor de proiect cu cel mai mare grad de fezabilitate 

din punctul de vedere al  îndeplinirii  indicatorilor proiectelor POSDRU prin care se acordă  finanțarea  (finalizarea  tezelor de 
doctorat  în vederea obținerii titlului de doctor, performanțe obținute până  în prezent  în cercetarea doctorală, respectarea 
graficului de activități convenit prin contractul de studii doctorale cu UPT, realismul angajamentului de furnizare a livrabilelor 
pentru proiectul POSDRU). 

Echipele de evaluare se vor stabili astfel încât să nu existe nici un fel de conflicte de interese. Criteriile de evaluare sunt 
cele de la punctul 8 al prezentei proceduri, specifice Cererilor de finanțare aferente fiecărui grup de doctoranzi înmatriculați 
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(Anexa1/2011,  Anexa1/2012,  Anexa1/2013).  Baremul  minimal  pentru  aprobarea  cererii  de  finanțare  a  proiectelor  de 
cercetare doctorală este de 65 puncte din maximum 100 puncte. 

Alocarea locurilor se face în ordinea descrescătoare a punctajelor realizate de candidați în următoarea succesiune: 
i) Se alocă mai întâi locurile pentru doctoranzii admiși în 2011 în limitele locurilor prevăzute în cele 2 proiecte de finanțare 

POSDRU  ID 137070 ți ID137516; 
ii) Locurile  rămase  se  distribuie  în  proporție  de  2/3  și  1/3  pentru  doctoranzii  înmatriculați  în  2012  respectiv  2013,  cu 

finanțare din cele 3 proiecte. 
iii) Alocarea  locurilor pe  cele 3 proiecte POSDRU de  finanțare  se va  realiza pe bază de  reciprocitate privind domeniile de 

doctorat care vor fi convenite cu partenerii. 
 

5. Comunicarea rezultatelor 
Rezultatele  competiției  de  selecție  a  cererilor  de  finanțare  se  comunică  atât  pe  site‐ul  UPT  la  adresa 

http://www.upt.ro/pagina_princ.php?cat=nu_pagini&id=cdakF, cât și fiecărui aplicant în parte prin e‐mail. 
Selecția preliminară se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor acordate.  
Rezultatele finale vor ține seama de analizarea contestațiilor.  
 

6. Contestații 
După comunicarea rezultatelor preliminare, aplicanții cererilor de finanțare pot depune contestații la Secretariatul Școlii 

doctorale a UPT până la data de 21.05.2014, ora 1500. Răspunsul la contestații se dă odată cu comunicarea rezultatelor finale 
ale competiției de selecție. 

 

7. Cuantumul bursei POSDRU 
Cuantumul lunar al bursei este de 1.800 lei/doctorand pentru activități desfășurate în țară.  
Cuantumul  lunar  al  bursei  în  străinătate  în  UE  este  de  4.200  lei/doctorand  pe  perioada  efectuării  unor  stagii  de 

studii/cercetare/mobilitate  academică  de maximum  4  luni  într‐o  universitate/centru  de  cercetare  din  UE,  fiind  eligibile 
maximum 2 stagii de mobilitate per doctorand în perioada precizată. Stagiile de studii/cercetare/mobilitate academică sunt 
eligibile doar  în anul 2 sau  în anul 3 al ciclului de studii universitare de doctorat și nu sunt obligatorii. Bursa acoperă toate 
cheltuielile mobilității. 

Bursa se acordă începând cu luna semnării contractului de acordare a bursei finanțată prin proiectele POSDRU, până la 
încheierea perioadei de implementare a contractului de finanțare POSDRU (07.10.2015), în limita celor 36 luni ale perioadei 
studiilor universitare de doctorat, care se calculează începând cu data înmatriculării la doctorat.  

 

8. Calendarul competiției de selecție pentru doctoranzii înmatriculați în 2012 și 2013 (pentru doctoranzii înmatriculați 
în 2011 competiția s‐a desfășurat în luna aprilie 2014) 

 

 09.05.2014 ‐ 15.05.2014, ora 15       – depunerea  cererilor de finanțare; 

 15.05.2014, ora 18             – publicarea listei de verificare a eligibilității; 

 20.05.2014, ora 15            – comunicarea rezultatelor preliminare ale competiției de selecție; 

 21.05.2014, ora 15            – termen limită pentru depunerea contestațiilor; 

 22.05.2014, ora 16            – anunțarea rezultatelor finale ale competiției de selecție; 

 23.05.2014 – 26.05.2014          – semnarea contractelor de acordare a burselor doctorale. 
 

9. Criterii de evaluare  
1) Doctoranzi înmatriculați în 2013 
1.1. Media la admiterea la studii universitare de doctorat: 15 puncte 
1.2. Consistența proiectului programului individual de cercetare științifică propus: 65 puncte 
1.3. Rezultatele obținute in cadrul pregătirii doctorale până la 01.05.2014:  10 puncte 
1.4. Evaluarea conducătorului de doctorat: 10 puncte  

 

2) Doctoranzi înmatriculați în 2012 
2.1. Media la admiterea la studii universitare de doctorat: 10 puncte 
2.2. Stadiul de realizare a programului individual de cercetare științifică: 50 puncte 
2.3. Rezultatele obținute în cercetarea doctorală (lucrări științifice, brevete)  25 puncte 
2.4. Evaluarea conducătorului de doctorat: 15 puncte  

 

3) Doctoranzi înmatriculați în 2011 
3.1. Stadiul de realizare a programului individual de cercetare științifică: 50 puncte 
3.2. Rezultatele obținute în cercetarea doctorală (lucrări științifice, brevete)  30 puncte 
3.3. Evaluarea conducătorului de doctorat: 20 puncte  
 

Timișoara, 08.05.2014 

Avizat,            Întocmit, 
Manager proiect        Responsabil activități doctoranzi 

Prof.univ.dr.ing. Toma Leonida DRAGOMIR  Prof.univ.dr.ing. Gheorghe‐Daniel ANDREESCU 


