
REGULAMENT 

privind procedura de selecţie şi înmatriculare a cercetătorilor postdoctorali în cadrul 

Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (II) 

 

 

 

 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1. Prezentul regulament stabileşte procedura de selecţie şi înmatriculare a cercetătorilor 

postdoctorali în cadrul UDJ Galaţi. 

Art.2.(1). Selecţia cercetătorilor se realizează prin concurs. 

(2) Concursul se desfăşoară în două etape: evaluarea dosarelor candidaţilor şi interviu. 

 

CAPITOLUL II - ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE SELECŢIE 

Art.3. La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc următoarele criterii 

minime: 

a) au obţinut titlul ştiinţific de doctor cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul 

postdoctoral (data ordinului de Ministru); titlul de doctor trebuie să fi fost obţinut într-unul 

dintre domeniile programelor doctorale ale UDJ Galaţi sau într-un domeniu înrudit/conex; 

b) au publicat cel puţin un articol într-o revistă ştiinţifică indexată în minim două baze de date; 

c) nu au mai beneficiat de burse POSTDOC. 

Art.4. Dosarul candidatului la programul de cercetare postdoctorală va cuprinde următoarele 

documente: 

a) fişa de înscriere, în formatul stabilit în anexa 1 la prezentul Regulament şi care face parte 

integrantă din acesta, cu avizul unui tutore ştiinţific care trebuie să fie conducător de 

doctorat care îndeplineşte condiţiile din anexa IV; 

b) copie legalizată a diplomei de doctor; 

c) copie a dovezii echivalării diplomei de doctor de către MEN, dacă titlul de doctor este 

obţinut în străinătate; 

d) curriculum vitae în format EuroPass, însoţit de lista lucrărilor publicate/prezentate; 

e) copie legalizată a certificatului de naștere; 

f) copie legalizată a certificatului de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este 

cazul); 

g) max 5 copii ale lucrărilor relevante publicate de candidat (în calitate de autor şi/sau coautor) 

în reviste ştiinţifice indexate în minim două baze de date internaţionale şi/sau cotate ISI; 

h) proiectul individual de cercetare postdoctorală, în formatul stabilit în anexa 2 la prezentul 

Regulament şi care face parte integrantă din acesta; 



i) declaraţie pe propria răspundere privind înţelegerea obligaţiilor contractuale care vor fi 

impuse cercetătorilor postdoctorali în cazul în care vor fi admişi, în formatul stabilit în 

anexa 3 la prezentul Regulament şi care face parte integrantă din acesta. 

 

CAPITOLUL III - SELECŢIA CANDIDAŢILOR 

Art.5. Selecţia candidaţilor se va realiza de către o comisie formată din 5 membri numiți de Rector. 

Art.6.(1) Evaluarea dosarelor candidaţilor are ca rezultat stabilirea eligibilităţii acestora. 

(2) Lipsa oricărui document obligatoriu menţionat la art. 4 din prezentul regulament duce la 

declararea dosarului ca fiind neeligibil. 

 

NR. 

CRT. 

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE 

 

DA 

 

NU 

 

1 

Candidatul este cetăţean român sau al unui stat membru UE cu 

domiciliul sau reşedinţa legală în România 

  

 

2 

Titlul ştiinţific de doctor obținut cu cel mult 5 ani înainte de admiterea 

în programul postdoctoral (data ordinului de Ministru) 

  

 

3 

Candidatul nu a beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de 

burse postdoctorale finanţate în cadrul POSDRU 

  

 

4 

Candidatul activează într-o instituţie de învăţământ superior, 

institut/centru de cercetare etc. 

  

Art.7. Tema propusă în proiectul individual de cercetare postdoctorală trebuie să se încadreze într-

una dintre temele prioritare definite în programul POSDRU. 

Art.8. Interviul se va desfăşura în faţa comisiei de selecţie a cercetătorilor postdoctorali, constituită 

conform art. 5 al prezentului regulament, urmărindu-se calitatea propunerii de proiect şi impactul 

preconizat al acestuia, după cum urmează: 

 

A. Calitatea propunerii de proiect: 

♦ Semnificaţia, relevanţa şi importanţa temei abordate; 

♦ Originalitatea soluţiilor propuse în abordarea cercetării; 

♦ Metodele de abordare şi realismul planului de lucru. 

 

B. Impactul proiectului: 

♦ Generarea de cunoştinţe noi în domeniul/domeniile abordate; 

♦ Generarea de rezultate imediate (publicaţii, produse noi etc.) 

♦ Creşterea vizibilităţii naţionale şi/sau internaţionale a UDJG. 



 

Art.9. Candidaţii declaraţi neeligibili pot depune contestaţii în termen de 48 de ore de la publicarea 

rezultatelor evaluării. Pot face obiectul contestaţiei etapa de evaluare a dosarelor, nu şi evaluările 

realizate în cadrul interviurilor. 

Art.10. Contestaţiile vor fi soluţionate de o comisie formată din trei membri, cadre didactice titulare 

în cadrul universităţii. Membrii comisiei de contestaţii vor fi propuşi de Rector şi Managerul de 

proiect. 

 

CAPITOLUL IV - DISPOZIŢII FINALE 

Art.11. Candidaţii selectaţi pentru poziţiile de cercetători postdoctorali vor fi invitaţi să semneze 

contractul de cercetare postdoctorală în termen de maxim 2 zile de la afişarea rezultatelor finale ale 

concursului, sub sancţiunea pierderii locului câştigat. 

Art.12.(1). Contractul de cercetare postdoctorală va cuprinde drepturile şi obligaţiile care decurg 

din statutul de cercetător postdoctoral. 

(2) Printre obligaţiile de cercetător postdoctoral, necesar a fi îndeplinite până la finalizarea 

programului, se numără: 

 

ȘCOALA DE INGINERIE ȘCOALA UMANISTĂ 

1 ISI factor > 1,0/ 2 ISI factor > 0,5 / 3 ISI factor < 

0,5 

2 lucrări ISI sau ISI proceding 

2 lucrări BDI 3 lucrări BDI 

Participarea la 2 conferințe (min 1 internaţională) Participarea la 2 conferințe (min 1 

internaţională) 

 

Art.13.(1) Contractul de cercetare nu reprezintă un contract de muncă încheiat în baza Codului 

Muncii sau un contract civil de prestări servicii încheiat în baza Codului Civil . 

(2) Contractul de cercetare nu va putea reglementa, pentru cercetătorul postdoctoral, obligaţii 

specifice raporturilor juridice de muncă în temeiul Codului Muncii sau obligaţii specifice 

contractelor de prestări servicii încheiate în temeiul prevederilor Codului Civil. 

(3) La semnarea contractului se va prezenta aprobarea angajatorului privind suspendarea 

contractului de munca de unde provine candidatul. 

Art.14. Nerespectarea obligaţiilor care revin cercetătorilor postdoctorali atrage încetarea 

contractului, la momentul constatării de către universitate, iar pentru cei care au beneficiat de burse, 

obligaţia de restituire a acestora, precum şi a celorlalte cheltuieli finanţate prin program. 

 



            Anexa 1 

 
 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
 
 
 
 
 
 
 

 
NUME:    

 

PRENUME:    

 

ADRESA:    

 

E-MAIL:   
 
 

NUMĂR DE TELEFON                                                     MOBIL     
 
 
 

TITLU DOCTOR 
 

 
 

Obţinut în anul     , conform ordinului de ministru nr.     din data de 

 
                                    , în domeniul ştiinţific                                                                                  , sub 

coordonarea Prof. univ. dr.                                                                       . 



 

Anexa 2 
 
 
 
 

 

PROIECTUL INDIVIDUAL DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 
 

 
 

Candidat: 

Nume:........ 

Tutore: 

Nume:........ 
 

1) Titlul Proiectului de cercetare postdoctorală: 
 

 
 
 

2) Obiectivele proiectului (max. 3000 caractere) 



 
           Anexa 3 

 
 
 

 

Declaraţie pe propria răspundere 
 

 
 
 
 
 

Subsemnatul/a                                               ,  domiciliat/ă în    
 

                                            , C.I./B.I. seria          , nr.                                   , eliberat/ă de                            , 

la data de                              , C.N.P.                                                        , declar pe propria răspundere  că 

am  luat  la  cunoştinţă  obligaţiile  contractuale  pe  care  le  voi  avea  în  calitate  de   cercetător/oare 

postdoctoral/ă, în cazul în care voi fi selectat/ă în cadrul programului postdoctoral al UDJ Galaţi:  

 

ȘCOALA DE INGINERIE ȘCOALA UMANISTĂ 

1 ISI factor > 1,0/ 2 ISI factor > 0,5 / 3 ISI factor < 

0,5 

2 lucrări ISI sau ISI proceding 

2 lucrări BDI 3 lucrări BDI 

Participarea la 2 conferințe (min 1 internaţională) Participarea la 2 conferințe (min 1 

internaţională) 
 

 
 
 
 

Data:                                                                                                                   Semnătură: 



 
 

Anexa 4 

 
 
 

Condiţiile  pe  care  trebuie  să  le  îndeplinească  tutorii  (conducătorii  de  doctorat)  pentru 
îndrumarea postdoctoranzilor: 

 
a.   nu se pensionează până la data finalizării proiectului; 

 

b.   nu are studenţi doctoranzi care nu au finalizat proiectele SIMBAD şi EFICIENT. 

 


