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CAPITOLUL I 

Descriere generală 

Art. 1. Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat - Universitatea de Vest 
din Timişoara (IOSUD-UVT) organizează concurs de admitere pentru programele 
postdoctorale de cercetare avansată în domeniile fundamentale / ramurile de ştiinţă 
specifice Şcolilor Doctorale din componenţa sa precum și cu caracter interdisciplinar. 

Art. 2. 
 

a. În cadrul IOSUD-UVT programele postdoctorale de cercetare avansată se desfășoară 
cu frecvenţă și cu finanțare din resurse proprii ale UVT. 

b. Durata studiilor postdoctorale este de 24 luni. 
 

c. Programul de stagii de cercetare postdoctorală se poate derula în limba română sau în 
limba engleză, fiind destinat atât cetățenilor români, cât și cetățenilor străini, cu 
potențial de a obține performanțe în cercetare. Dacă candidatul străin optează pentru 
un program susținut într-o limbă străină (engleză), nu este necesară urmarea cursului 
de an pregătitot de limba română. 

Art. 3. IOSUD-UVT va publica informaţii referitoare la desfăşurarea admiterii, inclusiv 
rezultatele concursului de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată. 
Rezultatele concursului de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată se 
vor menține pe paginile web pe durata unui an de la data afișării rezultatelor. 

Art. 4. Admiterea la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul IOSUD- 
UVT se desfăşoară potrivit Calendarului procesului de selecţie a candidaţilor la concursul 
de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată pentru fiecare an 
universitar. Perioada de admitere este aprobată anual de către Senatul UVT la                        propunerea 
CSUD și cu avizul Consiliului de Administrație al UVT. 

 
CAPITOLUL II 

Aspecte financiare 
 

Art. 5. În anul 2023, programul de stagii de cercetare postdoctorală oferă  
● 15 granturi postdoctorale bugetate pentru candidați care au obținut titlul de doctor 

în ultimii 5 ani în țară sau străinătate.  
● 10 granturi postdoctorale fără bursă. 
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Art. 6. Pentru un grant postdoctoral bugetat: 
a. Suma alocată de 150000 lei se distribuie pe o perioadă de doi ani de zile. 
b. Finanțarea se realizează din veniturile proprii ale UVT. 
c. Cercetătorii postdoctoranzi vor beneficia de o bursă lunară cuprinsă între 4500 și 6000 

lei, cu posibilitatea de a utiliza diferența neconsumată din valoarea totală a grantului 
pentru acoperirea altor categorii bugetare relevante pentru derularea activităților de 
cercetare. 

d. Cercetătorii postdoctoranzi cu un grant fără bursă vor beneficia de mentorat, de 
infrasructura de cercetare a UVT, de orice altă facilitate logistică pe care UVT o pune 
la dispoziția studenților. 

 
Art. 7. Cercetătorii postdoctoranzi care necesită o relocare în Timișoara beneficiază 
suplimentar de posibilități de cazare gratuită în spațiile puse la dispoziție de UVT. 

 
 
 

CAPITOLUL III 

Condiții de eligibilitate pentru candidați 

 
Art. 8. 

 
a. Candidatul/a este doctor în științe, având titlul de doctor obținut în urmă cu cel mult 

5 ani față de momentul depunerii candidaturii. Pentru candidații care au obținut titlul 
în universități din România se ia în considerare data menționată în Ordinul ministrului 
de resort prin care este confirmat titlu de doctor și în care este stipulat și numele 
candidatului. 

b. Prin excepție, sunt eligibili și candidații care au susținut public teza de doctorat la 
momentul depunerii candidaturii, cu condiția derulării stagiului postdoctoral după 
confirmarea oficială a titlului de doctor, sau candidații care au obţinut certificatul de 
excelenţă la competiţiile «Marie Sklodowska Curie» organizate de Comisia 
Europeană, indiferent de momentul la care au dobândit titlul de doctor. 

Art. 9. 
(1) Se pot înscrie în programele postdoctorale 
cetățeni români sau cetățeni străini, după cum urmează: etnici români din statele UE și 
non-UE, cetățeni ai statelor membre UE și Spațiului Economic European precum şi ai 
Confederației Elvețiene, cetățeni din afara acestor spații, în condițiile specifice fiecărei 
categorii, potrivit legii. 

 
(2) Recunoașterea actelor cetățenilor străini se face 
conform metodologiilor în vigoare în momentul înscrierii. 

 
(3) Candidații străini care aleg să studieze teme 
românești sau în limba română pot prezenta un certificat de competență lingvistică 
(minimum B2, potrivit Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine) sau 
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pot urma cursurile intensive de                învățare a limbii române care se desfășoară în cadrul 
Facultății de Litere, Istorie și Teologie. 

 
(4) Candidații (cetățeni români şi cetăţeni UE) care 
au efectuat studii de doctorat în străinătate vor prezenta un atestat de echivalare a acestora, 
eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din 
cadrul Ministerului Educației sau vor aplica pentru recunoașterea în cadrul UVT a 
diplomei conform Metodologiei privind recunoașterea de către UVT a diplomei de doctor 
și a titlului de doctor în științe sau într- un domeniu profesional obținute în instituții de 
învățământ universitar acreditate din străinătate. 

 
(5) Dosarele de admitere pentru candidații 
internaționali din țări non-UE, respectiv candidații români de pretutindeni sunt similare cu 
dosarele candidaților români și UE. Ele                        cuprind, în mod suplimentar, traduceri / traduceri 
legalizate (după caz) ale documentelor                                    personale și actelor de studii, respectiv copie a 
pașaportului (valabil cel puțin șase luni față de data înscrierii). IOSUD detaliază, anual, 
în raport cu legislația în vigoare, elementele specifice dosarelor de candidatură pentru 
programele postdoctorale pentru candidații internaționali din țări non-UE sau români de 
pretutindeni. 
 

(6) Candidaţii cetăţeni străini din state terţe UE transmit dosarele direct la U.V.T., care 
evaluează dosarele şi comunică ME – D.G.R.I.A.E. lista candidaţilor admişi şi solicitările 
pentru eliberarea Scrisorilor de Acceptare la Studii.  
 

(7) Depunerea dosarelor de candidatură se va face la B.S.D., iar macheta aferentă pentru 
solicitarea Scrisorilor de Acceptare la Studii, eliberate de ME, va fi completată de către 
persoanele responsabile din cadrul B.S.D. şi transmisă în format electronic împreună cu 
dosarele complete către D.R.I., în vederea direcţionării lor, împreună cu cele de la 
ciclurile de studii universitare de licenţă şi de masterat, către D.G.R.I.A.E. din cadrul ME. 
D.G.R.I.A.E.-ME va emite Scrisoarea de Acceptare la Studii, pe care o va transmite 
U.V.T., atât în format fizic, cât şi electronic, scanată. 

 
 

(8)  Dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării 
dosarelor, D.R.I. va relua paşii descrişi în procedura de admitere, în vederea procesării 
acestora de către ME.  

 
(9) La înmatriculare, candidații vor prezenta documentele de studii și de identitate din dosarul 

de candidatură, în original, împreună cu Scrisoarea de Acceptare la Studii și pașaportul 
cu viză valabilă în scop „studii”. În cazuri excepţionale, stabilite la nivel naţional sau ca 
urmare a unor decizii ale U.V.T., înmatricularea se poate realiza în baza documentelor 
autentificate transmise pe email către : research@e-uvt.ro, urmând ca  
 
originalele să fie depuse în condiţiile prezenţei fizice a candidatului pe teritoriul 
României. U.V.T. are responsabilitatea de a verifica documentele originale şi de a lua 
măsuri, în cazul în care există neconcordanţe între acestea şi documentele transmise prin 
mijloace electronice. 
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(10) Documentele de studii originale emise în state 
care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga trebuie să fie vizate de 
autoritățile competente din țările emitente cu Apostila de la Haga. Documentele de studii 
originale emise în state care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga vor 
fi supralegalizate de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și de 
ambasada/oficiul consular al României din țara respectivă. Candidații admiși au obligația 
să intre în țară cu viză de studiu și să își legalizeze șederea în România în scop de studii. 

 
Art. 10. 
a. Candidaţii care au beneficiat anterior, total sau parţial, de finanţare din fonduri 

publice pentru programe postdoctorale au obligaţia să declare acest lucru la înscriere. 
b. Un candidat declarat admis la un program postdoctoral poate beneficia de finanţare 

din fonduri publice naționale o singură dată. 
c. Un cercetător postdoctorand poate urma, în acelaşi timp, un singur program de 

pregătire finanţat din fonduri publice. 
 

Art. 11. Pentru admiterea în anul universitar 2022-2023, pentru un grant postdoctoral 
bugetat, se solicită: 

 
1. un portofoliu de publicații din perioada doctorală sau ulterioară obținerii titlului de 

doctor, după caz: 
 

a. o publicație din Web of Science de tip articol într-o revistă din zona roșie sau 
minimum două publicații Web of Science de tip articol, în reviste cu factor de impact 
(SCIE sau SSCI) pentru domenii de știință arondate științelor exacte sau ale naturii; 

b. o publicație Web of Science de tip articol în reviste cu factor de impact (SSCI sau 
SCIE) pentru zona științelor sociale; 

c. o publicație Web of Science de tip article indexată SSCI, SCIE, AHCI sau ESCI sau 
indexată Scopus pentru zona științelor umaniste, a domeniilor vocaționale sau a 
domeniului drept. 

 
d. o participare la expoziție anuală/bienală/trienală internațională de anvergură, 

documentată prin publicație (domeniul Arte vizuale). 
 

e. minimum două articole sau o carte publicată în țară sau în străinătate și prezența în 
cel puțin cinci producții artistice relevante pe plan național sau internațional 
(domeniul Muzică). 

 
f. participarea în minimum două proiecte de cercetare sau cinci manifestări de creație 

artistică care demonstrează capacitatea candidatului pentru dezvoltarea cercetărilor 
realizate în domeniul Teatru și Artele spectacolului. 

 
2. să nu fi avut la data depunerii aplicației și nici cu cel puțin șase luni înainte, un contract 

de muncă cu normă întreagă sau contract de plata cu ora încheiat cu UVT. 
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CAPITOLUL IV 

Condiții de eligibilitate pentru mentori 
 

Art. 12. Pentru admiterea în anul universitar 2022-2023, se solicită mentorilor: 
 

a. Să fie conducători de doctorat și titulari UVT, cu contract de muncă pe perioadă 
nedeterminată. 

 
b. Un mentor poate coordona un singur cercetător postdoctoral în cadrul acestui 

program. 
 
c. Pe lângă mentorul principal, în situații bine întemeiate, poate fi desemnat și un co-

mentor, în aceleași condiții de eligibilitate.  
 

Art. 13. Pentru admiterea în anul universitar 2022-2023, pentru un grant postdoctoral 
bugetat, se solicită suplimentar mentorilor, îndeplinirea cumulativă a următoarelor 
obligații: 

 
a. Să nu fi fost conducătorul științific de doctorat al candidatului propus spre mentorare. 

 
b.  Să fie încadrați în categoria - cercetători competitivi - din perspectiva vizibilității 

și a impactului rezultatelor cercetării în Web of Science. În categoria cercetători 
competitivi sunt încadrate două categorii de cercetători – cercetătorii consacrați, 
respectiv cercetătorii cu potențial ridicat de consacrare (Anexa 1). Să fie încadrați în 
categoria artiști competitivi din perspectiva vizibilității și a impactului rezultatelor 
cercetării și creației artistice pe plan internațional. În categoria artiști competitivi sunt 
încadrate două categorii de creatori – artiștii consacrați, respectiv artiștii cu potențial 
ridicat de consacrare (Anexa 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Precum Festivalul „George Enescu”, Festivalul Internațional și Concursul de Chitară Clasică „Harmonia Cordis”, Festivalul Internațional și 
Concursul de Canto „Hariclea Darclée”, Festivalul Coral Internațional „Ion Vidu”, Festivalul SoNoRo, Gărâna Jazz Festival 
2 Precum Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Festivalul Național de Teatru, Festivalul European al Spectacolului, Festivalul Dramaturgiei 
Românești, Festivalul Internațional Shakespeare din Craiova, Festivalul Internațional de Teatru Nou
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CAPITOLUL V 
 

Desfăşurarea concursului de admitere 

Art. 14. Selecția candidaților se derulează de două ori pe an, până la epuizarea pozițiilor 
disponibile.  

 
Art. 15. Dosarele de candidatură se depun de către candidați pe mail, la adresa 
research@e-uvt.ro, în perioada calendaristică 1 – 10 ale lunii în care se organizează 
selecția candidaților. 

 
Art. 16. Evaluarea candidaților se realizează în două etape: 
(a) etapa I – eliminatorie, constă în analiza dosarelor depuse; 
(b) etapa II – interviul de selecție, etapă la care participă doar candidații selectați după 
derularea primei faze. 
Etapa I de evaluare se realizează în termen de 7 zile de la finalizarea perioadei de depunere 
a aplicațiilor, iar etapa a II-a de evaluare se realizează în următoarele 14 zile de la 
finalizarea primei etape. 

 
Art. 17. Dosarul analizat în etapa I de evaluare va conține: 

1. CV-ul candidatului, inclusiv lista de lucrări publicate, din care să rezulte 
eligibilitatea candidatului; 

2. o scrisoare de motivație de maximum 2 pagini, din care să rezulte 
compatibilitatea cu domeniile de interes și competență ale mentorului 
nominalizat, 

3. proiect de cercetare ştiinţifică / creație artistică (Anexa 3) 
4. acordul prealabil al mentorului 
5. pentru domeniile 

a. de știință: două publicații ale candidatului, la alegere, în regim full-text; 
b. arte vizuale: un portofoliu cu minim 5 lucrări expuse la manifestări 

internaționale cu juriu, la alegere, cu prezentarea reproducerilor în catalogul 
evenimentului 

c. muzică: un portofoliu cu minimum 5 concerte semnificative din cadrul unor 
manifestări de anvergură, cu prezentarea afișelor sau indicarea link-urilor 
respectivelor evenimente în calitate de dirijor/interpret/compozitor 

d. teatru și artele spectacolului: un portofoliu cu minimum 5 spectacole 
semnificative, cu prezentarea afișelor unde apar numele candidaților în 
calitate de regizor/scenarist/actor/scenograf/dramaturg/coregraf 

6. recomandare în limba română sau engleză din partea coordonatorului de doctorat 
sau a altui membru din comisia de îndrumare.

mailto:research@e-uvt.ro
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Art. 18. 
a. Dosarele vor fi analizate de către o comisie formată din trei persoane – directorul școlii 

doctorale din domeniul de știință vizat, mentorul nominalizat în scrisoarea de motivație și 
un reprezentant al domeniului de știință vizat, nominalizat de către directorul școlii 
doctorale dintre membrii școlii doctorale. 

b. Rezultatul acestei etape este exprimat în termeni de admis sau respins. 
c. Candidațiii admiși vor fi invitați să participe la etapa a II-a a procesului de evaluare, faza 

de interviu. 
d. Contestațiile, depuse la adresa research@e-uvt.ro în termen de 24 de ore de la 

anunțarea rezultatului, se pot referi doar la vicii de procedură. Școala doctorală constituie 
o comisie de contestații formată din trei conducători de doctorat. 

 
Art. 19. 

a. Candidații invitați la faza de interviu vor fi evaluați de către o comisie formată din cinci 
persoane dintre care în mod obligatoriu vor face parte prorectorul responsabil cu cercetarea, 
directorul CSUD, doi reprezentanți ai domeniului vizat și mentorul desemnat de către 
candidat. Reprezentanții domeniului de știință vizat, sunt nominalizați de către directorul 
școlii doctorale (sau directorul CSUD în caz de conflict de interese)   dintre ceilalți cercetători 
cu performanțe de vârf în domeniul respectiv de știință. 

b. Rezultatele fiecărei sesiuni vor fi validate de către CSUD în concordanță cu prevederile 
acestei metodologii 

 
Art. 20. 
a. Candidații intervievați vor fi notați de către fiecare membru al comisiei în parte, ținând seama 

de recomandările din anexa prezentei metodologii (Anexa 2). Scorul final este reprezentat 
de media aritmetică a acestor punctaje. 

b. Pentru a fi declarat eligibil în urma evaluării, un candidat trebuie să îndeplinească minimum 
70 de puncte dintr-un total de 100 de puncte, în cazul locurilor bugetate și 50 în cazul locurilor 
nebugetate. 

c. Candidații din cadrul aceleiași sesiuni de evaluare vor fi ierarhizați în ordinea inversă a 
punctajului obținut. 

d. Rezultatul acestei etape este exprimat în termeni de admis sau respins. 
e. Contestațiile, depuse la adresa research@e-uvt.ro în termen de 24 de ore de la anunțarea 

rezultatului, se pot referi doar la vicii de procedură. Școala doctorală constituie o comisia de 
contestații formată din trei conducători de doctorat care sunt membri ai școlii doctorale. 

 
Art. 21. În afara criteriului performanței, care va juca un rol prioritar, se va avea în vedere o 
distribuție eterogenă a candidaților selectați pe domenii de știință, respectiv un echilibru de gen. 
În acest sens se vor urmări ca: 
(a) un domeniu de știință CNATDCU să nu poată avea mai mult de trei cercetători 

postdoctorali selectați din totalul granturilor postdoctorale existente pentru locurile 
bugetate; 

(b) raportul de gen să fie de cel mult 2 la 1, în măsura în care procesul de selecție pe criterii 
calitative face posibil acest lucru; 

(c) numărul de burse alocate zonei de creație artistică și performanță sportivă nu poate depăși  

mailto:research@e-uvt.ro
mailto:research@e-uvt.ro
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10% din totalul burselor postdoctorale bugetate; burse suplimentare în domeniul artelor sau 
sportului pot fi oferite doar pe baza performanțelor științifice în domeniul respectiv. 

 
Art. 22. 

 
(a) Pozițiile vacante vor fi promovate la nivel local, național și internațional. 
(b) La nivel național promovarea va include anunțuri pe https://jobs.research.gov.ro . 
(c) La nivel internațional promovarea va viza anunțuri pe https://euraxess.ec.europa.eu. 
(d) Procedurile de promovare vor include și alte modalități de identificare a candidaților cu 

potențial. 
 

CAPITOLUL VI 

Obligații contractuale 
 

Art. 23. Pentru luarea în evidență în cadrul programului de cercetare avansată, candidaţii 
selectați trebuie să completeze şi să semneze un contract, împreună cu mentorul, care prevede: 

- drepturile şi obligaţiile ce revin cercetătorului postdoctorand; 
- desfășurarea cercetării și finalizarea proiectului conform graficului de cercetare asumat; 
- participarea la activitățile organizate de UVT în 
domeniul cercetării științifice și diseminării acesteia; 
- rezultatele minime de performanță (Anexa 4). 

 
Art. 24. 
(a) Activitatea postdoctorandului/ei se desfășoară în cadrul școlilor doctorale din cadrul 

IOSUD UVT. 
(b) Școala doctorală în cadrul căreia își desfășoară activitatea cercetătorul postdoctoral va 

aproba planul de cercetare propus de acesta. 
 

Art. 25. După finalizarea concursului de admitere, semnarea contractului și luarea în evidență 
în anul I, persoana admisă are calitatea de cercetător postdoctoral pe perioada desfășurării 
programului postdoctoral de cercetare avansată. În perioadele de întrerupere a programului 
postdoctoral calitatea de cercetător postdoctoral se suspendă. 

 
 
Art. 26. 
(a) Beneficiarii granturilor vor fi supuși unei evaluări intermediare cu privire la gradul de 

îndeplinire a indicatorilor de performanță după primele 12 luni (Anexa 4). 
(b) Situația cercetătorilor care nu ating pragurile corespunzătoare evaluărilor intermediare 

menționate în Anexa 4 va fi analizată în Consiliul Științific și în Consiliul de Administrație 
al UVT și se vor lua decizii individuale, de continuare sau întrerupere a bursei, în funcție 
de particularitățile fiecărui caz analizat. 

(c) Neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contract pot conduce la întreruperea finanțării. 
 

Art. 27. La finalul programului postdoctoral va fi trebui eliberat un atestat de studii   postdoctorale. 

https://jobs.research.gov.ro/
https://euraxess.ec.europa.eu/
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CAPITOLUL VII 

Dispoziţii finale 

 
Art. 28. Ediţia de faţă (a doua) a prezentei metodologii a fost aprobată prin HS       . 
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Anexa 1 

CATEGORII PENTRU MENTORI IN CAZUL LOCURILOR BUGETATE 
 

Art. 1 În categoria cercetătorilor consacrați intră cadrele didactice sau de cercetare clasate în 
top 15% cercetători la nivel național (percentila 85+) în domeniul de știință de care aparțin, din 
perspectiva H-indexului în Web of Science Core Collection pentru perioada 2001 – prezent, cu 
condiția să fie activi științific și vizibili în fluxul principal de știință. Pentru domeniile de știință 
aferente științelor exacte, științelor naturii și științelor sociale sunt considerați activi științific 
mentorii care însumează cel puțin cinci publicații Web of Science de tip article sau review în 
domeniul de știință în care activează, în perioada 2016-prezent, în reviste cu factor de impact 
(SCIE sau SSCI). Pentru domeniile aferente științelor umaniste, dar și pentru domeniile 
vocaționale sau domeniul drept sunt considerați activi științific mentorii care însumează 
minimum cinci publicații Web of Science (SSCI, SCIE, ESCI, AHCI) în domeniul de știință în 
care activează, fiind luate în considerare și revistele indexate fără factor de impact, respectiv 
alte tipuri de contribuții publicistice precum proceedings-urile. Prin excepție, în cazul mentorilor 
pe locuri alocate pentru creație artistică, se pot avea în vedere mentorii care fac dovada 
participării la minim cinci manifestări de creație cu impact internațional în ultimii 5 ani 
(domeniul Arte vizuale/Muzică/Teatru și Artele spectacolului). 

 
Art. 2 În categoria cercetătorilor cu potențial ridicat de consacrare (raising stars) se regăsesc 
cadrele didactice sau de cercetare clasate în top 15% cercetători la nivel național, în domeniul 
de știință de care aparțin, din perspectiva producției lor științifice vizibilă Web of Science, în 
perioada 2016-prezent. Se au în vedere pentru publicațiile de tip articol, inclusiv cele etichetate 
ca early view, în reviste WoS cu factor de impact (SSCI sau SCIE) pentru zona științelor exacte, 
ale naturii și ale științelor sociale. Pentru zona științelor umaniste, a domeniilor vocaționale sau 
a domeniului drept se iau în considerare orice tip de publicație vizibilă WoS, apărute atât în 
reviste cu factor de impact (SCIE sau SSCI) sau apărute în reviste fără factor de impact (AHCI 
sau ESCI). Prin excepție, în cazul mentorilor pe locuri alocate pentru creație artistică, se pot 
avea în vedere mentorii care fac dovada participării la minim cinci manifestări de creație cu 
impact internațional în ultimii 5 ani (domeniul Arte vizuale/Muzică/Teatru și Artele 
spectacolului). 

 
Art. 3 Încadrarea publicațiilor într-un anumit domeniu de știință se va face luând în considerare 
categoriile WoS utilizate de ARWU pentru a clasifica universitățile pe domenii de știință, 
respectiv categoriile WoS din anexă, pentru domeniile de știință neclasificate ARWU, după 
cum urmează: 

 
1. Pentru următoarele domenii  de știință (matematică, fizică,  chimie, științe biologice, 

 

 
 

 

geografie, științe ale pământului, informatică, științe economice3, psihologie, sociologie, 
științele educației, științele politice, științele comunicării, științe administrative, drept) se 
aplică corespondența utilizată în clasificarea ARWU. 

 
2. Pentru domeniile de știință pentru care nu există un corespondent ARWU se au în vedere 
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următoarele categorii WoS: 
 
 

Domeniu Categorii WoS 
Asistență Socială Social Work 
Filologie (Literatură și 
Lingvistică) 

Literature, Romance, Literature, Slavic, Literature, 
African, Australian, Canadian, Literary Theory & 
Criticism, Literature, Literary Reviews, Literature, 
American, Literature, German, Dutch, Scandinavian, 
Literature, British Isles, Folklore, Poetry, Classics, 
Language & Linguistics, Linguistics 

Istorie și studii culturale History, Archeology, Medieval & Renaissance Studies, 
Cultural Studies, Anthropology 

Teologie Religion 
Philosophy Philosophy, History & Philosophy Of Science 
Arte Arts 
Artele Spectacolului Dance, Theater, Music, Film-Radio-Television 
Educație Fizică și Sport Sport Sciences, Rehabilitation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Științe economice reunește domeniile de știință ARWU finanțe, economie, administrarea afacerilor, management, statistică și turism 
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Anexa 2 
SISTEMUL DE PUNCTARE UTILIZAT ÎN DEPARTAJAREA CANDIDAȚILOR CU 
OCAZIA INTERVIULUI IN CAZUL LOCURILOR BUGETATE 
PUBLICAȚII (Maxim 40 de puncte) 
1. Câte 5 puncte pentru fiecare publicație de tip article din Web of Science sau Scopus. Pentru 

domeniile umaniste, vocaționale sau domeniul drept se acordă câte 5 puncte și pentru alte 
tipuri de publicații vizibile internațional (de exemplu, ISI proceedings sau capitole de carte 
A1), iar pentru domeniul informatică se iau în calcul și conferințele clasificate A*, A, B. 

2. Se acordă câte 2 puncte bonus pentru fiecare citare atrasă de publicații (fără auto-citări) 
3. Se acordă 6 puncte bonus pentru fiecare publicație WoS din zona Galbenă, respectiv 15 

puncte bonus pentru o publicație din zona Roșie. 
4. Se acordă 10 puncte bonus pentru fiecare publicație de tip article din Web of Science sau 

Scopus, realizată după finalizarea stagiului doctoral, fără colaborarea directă cu 
conducătorul de doctorat și în care candidatul are statutul de autor principal (în domeniile 
în care acest status se aplică) 

5. Se acordă 10 puncte bonus dacă candidatul a absolvit studii doctorale în străinătate, la o 
universitate aflată în top 1000 ARWU, QS sau THE. 

6. În situații speciale, de depășire a punctajului maximal la acest criteriu, se plafonează scorul 
total la maximum 40 de puncte. 

PROIECTUL (Maxim 40 de puncte) 
Se va evalua calitatea propunerii și maturitatea acesteia. 

 
COMPATIBILITATE CERCETĂTOR – MENTOR (Maxim 10 puncte) 
Este un indicator calitativ compozit care poate avea în vedere măsura în care publicațiile 
anterioare ale candidatului se regăsesc în sfera de expertiză și interes a mentorului. 

PROBABILITATEA DE INTEGRARE ÎN ECHIPA UVT, PE TERMEN SCURT ȘI PE 
TERMEN LUNG (Maxim 5 puncte) 
Este un indicator calitativ compozit care ține seama de planul de carieră al cercetătorului, de 
disponibilitatea de a continua ulterior activitatea la UVT, de rețeaua socială de care dispune în 
UVT și/sau Timișoara, de eventualele probleme de adaptare identificate (limbă, aspecte 
financiare, vede stagiul ca o etapă tranzitorie, de raportare față de ideea de cercetare și indicatori 
de performanță etc.) 

CALITĂȚI PERSONALE (Maxim 5 puncte) 
Pe parcursul interviului, cât și din studierea dosarului, pot fi identificate eventuale probleme de 
relaționare și de comunicare, de neconcordanță în declarații, de asumare a unor responsabilități. 
De asemenea, pot fi sesizate aspecte pozitive precum abilitățile de argumentare și gândire 
critică, rezolvarea de probleme, un bun management al timpului și al stresului. 

BONUS 
Se acordă 10 puncte bonus candidaților care aplică în domenii de știință din UVT prezente în 
clasamentele ARWU pe domenii de știință. 
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Anexa 3 

 

Proiectul de cercetare științifică / creație artistică 

1. Rezumatul proiectului de cercetare științifică (în limba română sau într-o limbă 
de circulație internațională): 

2. Prezentarea proiectului de cercetare ştiinţifică: (2-3 pagini) 
 

6.2.1. Stadiul actual al cunoașterii în domeniul temei pe plan național și 
internațional, cu referire la cele mai recente lucrări din literatura de specialitate 

 

6.2.2. Contribuțiile potențiale raportate la cele mai recente rezultate anterioare prezente 
în publicațiile de referință 

 

6.2.3. Obiectivele şi activitățile de cercetare: 
 

Anul Obiectivele ştiinţifice Activităţi de cercetare aferente obiectivului 

 
 
 

1 

1.1. 1. 
2. 
3. 

1.2. 1. 
2. 
3. 

2 2.1. 1. 

Se prezintă următoarele aspecte (maxim 2000 de cuvinte): 
tema proiectului de cercetare ştiinţifică / creație artistică și structura preliminară; 
argumentele pentru abordarea temei propuse; 
prezentarea succintă a stadiului actual al cunoașterii în domeniul temei şi 

bibliografia selectivă pe baza căreia s-a elaborat proiectul de cercetare științifică; 
obiectivele cercetării/creației; 
metodologia de cercetare propusă pentru colectarea și analiza datelor, testarea 

ipotezelor cercetării etc., argumentându-se fezabilitatea cercetării din punctul de vedere al 
disponibilității și accesului la bibliografie, date, software, echipamente, laboratoare etc.; 

etapele cercetării / creației artistice; 
planul diseminării rezultatelor cercetării postdoctorale prin publicarea de 

articole științifice, prezentarea unor lucrări la conferințe internaționale etc. 
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  2. 
3. 

2.2. 1. 
2. 
3. 

 

6.2.4. Planul diseminării rezultatelor cercetării doctorale prin publicarea de articole 
științifice, prezentarea unor lucrări la conferințe internaționale etc. 

 
 

3. Activitatea ştiinţifică anterioară a candidatului 
 

6.3.1. Titlul tezei de doctorat și un rezumat al acesteia (maxim 500 de cuvinte) 
 

6.3.2. Premii obținute la manifestări științifice 

 

6.3.3. Lucrări științifice prezentate la conferințe internaționale 

 

6.3.4. Lucrări științifice publicate 

 

6.3.5. Proiecte de cercetare naționale şi internaționale anterioare 

 
 

6.3.6. Burse obținute

Se vor preciza: denumirea proiectului; instituţia care a obținut finanţarea; finanțatorul; 
directorul de proiect; perioada; legătura cu acest proiect de cercetare. 

Se vor preciza: finantatorul; perioada şi locul; principalele rezultate şi modul de 
diseminare a acestora; valoarea finanțării. 
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Anexa 4 

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI CERINȚE MINIMALE DE PERFORMANȚĂ 
IN CAZUL LOCURILOR BUGETATE 

 
Art.1 Următoarele tipuri de rezultate pot constitui indicatori de performanță prin intermediul 
acestui stagiu postdoctoral: 

 
(a) Număr de aplicații / granturi depuse, respectiv câștigate de către cercetătorul 

postdoctoral în calitate de director de proiect; 
(b) Numărul de aplicații / granturi depuse, respectiv câștigate de către mentor, în care 

cercetătorul postdoctoral este inclus ca membru în echipa proiectului 
(c) Numărul de publicații de tip articol publicate sau acceptate spre publicare în reviste Web 

of Science cu factor de impact. În domeniul științelor umaniste, vocaționale, respectiv 
pentru domeniul de știință drept și domeniul științe economice se iau în calcul și 
publicațiile WoS de tip article în reviste fără factor de impact sau cele indexate Scopus. 

(d) Numărul de publicații tip articol acceptate spre publicare sau publicate în reviste Web of 
Science din zona roșie sau galbenă. 

(e) Numărul de manuscrise trimise spre publicare în reviste Web of Science cu factor de 
impact care au primit cel puțin statusul de Revise and Resubmit. În domeniul științelor 
umaniste, vocaționale, respectiv pentru domeniul de știință drept și domeniul științe 
economice se iau în calcul și publicațiile WoS de tip article în reviste WoS fără factor de 
impact sau în reviste indexate Scopus. 

(f) Numărul de participări cu vizibilitate internațională (domeniul Arte vizuale/ Muzică/ 
Teatru și Artele spectacolului) 

 
Art. 2 Se consideră că indicatorul de performanță de la mijlocul stagiului postdoctoral este 
atins dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele cinci condiții: 

 
(a) există un manuscris trimis spre publicare, în perioada derulării stagiului postdoctoral, 

către o revistă Web of Science din zona roșie, al cărui status este cel puțin Revise and 
Resubmit 

(b) există cel puțin două manuscrise transmise spre publicare, în perioada derulării stagiului 
postdoctoral, către reviste Web of Science cu factor de impact (pentru domeniile 
umaniste, vocaționale sau drept pot fi și WoS fără factor de impact sau Scopus), al căror 
status este cel puțin Revise and Resubmit 

(c) există un manuscris transmis spre publicare, în perioada derulării stagiului postdoctoral, 
către reviste Web of Science cu factor de impact (pentru domeniile umaniste, vocaționale 
sau drept pot fi și WoS fără factor de impact sau Scopus), al cărui status este cel puțin 
Accepted 

(d) există un manuscris transmis spre publicare, în perioada derulării stagiului postdoctoral, 
către reviste Web of Science cu factor de impact (pentru domeniile umaniste, vocaționale 
sau drept pot fi și WoS fără factor de impact sau Scopus), al cărui status este cel puțin 
Revise and Resubmit și există cel puțin o aplicație de grant în evaluare sau finanțată, în 
care cercetătorul postdoctoral are calitatea de membru sau de director de proiect. 

(e) există o participare la o manifestare cu vizibilitate internațională (Arte vizuale/ Muzică/ 
Teatru și Artele spectacolului).
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Art. 3 Se consideră că indicatorii de performanță sunt atinși dacă la finalul stagiului 
cercetătorul postdoctoral îndeplinește cumulativ condițiile (a) și (b) din prezentul articol. 

 
(1) pentru domeniul științelor exacte, științelor naturii sau științelor sociale: 

 
(a) un articol WoS în zona roșie ca autor principal (în domeniile în care se utilizează 

noțiunea de autor principal) SAU 
două articole WoS dintre care cel puțin unul este în zona galbenă și în cel puțin unul dintre 

ele are calitatea de autor principal SAU 
trei articole publicate sau acceptate spre publicare în reviste WoS cu factor de impact 

(indiferent de banda acestora), dintre care în cel puțin două are calitatea de autor 
principal; 

 
(b) să aibă o aplicație de grant depusă sub afilierea UVT în una din competițiile naționale 

sau internaționale. În plan național se au în vedere îndeosebi competițiile din cadrul PN 
III, organizate de UEFISCDI sau cele organizate de către alte autorități ce gestionează 
competiții de granturi de cercetare. În plan internațional se au în vedere îndeosebi 
competițiile din cadrul Horizon Europe sau organizate de către alte autorități ce 
gestionează competiții de granturi de cercetare. Obținerea finanțării pentru grantul de 
cercetare poate compensa absența unei publicații dintre cele solicitate la punctul (a), fără 
a putea suplini absența oricărei publicații. 

 
(2) pentru domeniul științelor umaniste, domeniilor vocaționale sau drept: 

 
(a)  trei articole publicate sau acceptate spre publicare în reviste WoS cu 

sau fără factor de impact sau în reviste Scopus, dintre care în cel puțin două are calitatea de 
autor principal / trei participări la manifestări de anvergură, cu vizibilitate internațională 
pentru domeniul Arte vizuale/Muzică/Teatru și Artele spectacolului. 

(b) să aibă o aplicație de grant depusă în calitate de director de proiect sub afilierea UVT în una 
din competițiile naționale sau internaționale. În plan național se au în vedere îndeosebi 
competițiile din cadrul PN III, organizate de UEFISCDI sau cele organizate de către alte 
autorități ce gestionează competiții de granturi de cercetare. În plan internațional se au în 
vedere îndeosebi competițiile din cadrul Horizon Europe sau organizate de către alte 
autorități ce gestionează competiții de granturi de cercetare. Obținerea finanțării pentru 
grantul de cercetare poate compensa absența unei publicații dintre cele solicitate la punctul 
(a) / participări (b), fără a putea suplini absența oricărei publicații/participări. 
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Anexa 5 

CONTRACT DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ AVANSATĂ 
 
 

Art. 1. Temeiul juridic 
Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările la zi (LEN); Regulamentul privind 
organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității 
de Vest din Timișoara, Hotărârea Senatului nr. 10.220/10.06.2019. 

 
 

Art. 2. Părțile Contractului 
(1) Universitatea de Vest din Timișoara, cu sediul în 
Timișoara, B-dul Vasile Pârvan nr. 4, în calitate de instituție de învățământ superior de stat acreditată, 
instituție organizatoare de studii universitare de doctorat, denumită în continuare Universitate și 
reprezentată legal de către rectorul său, prof. univ. dr. 
Marilen Gabriel PIRTEA, numită în continuare UVT și 

 
(2) D-l/D-na , cu domiciliul în localitatea , str. 
  , nr. , bl. , scara , etaj , apt. , județul , indentificat(ă) 
cu actul de indentitate   , seria  , nr.  , CNP 
  numită în continuare Cercetător postdoctorand și 

 
(3) D-l/D-na , conducător 
de doctorat la Școala Doctorală de , în calitate de Mentor 

 
(4) D-l/D-na , 
conducător de doctorat la Școala Doctorală de , în calitate de Co-Mentor 

 
 

Art. 3. Obiectul Contractului 
Prezentul Contract are ca obiect derularea activităților pe parcursul programului postdoctoral de 
cercetare avansată, reglementând raporturile dintre Universitate, cercetătorul postdoctoral și 
mentor, cu precizarea drepturilor și obligațiilor părților semnatare, în concordanță cu legislația în 
vigoare. 

 
 

Art. 4. Durata Contractului 
Prezentul Contract se încheie pe o perioadă de 24 de luni, 
cu începere de la data de: până la date de:   

 
 

Art. 5. Drepturile și obligațiile părților 
 

(1) Drepturile Universității: 
a. stabilește condițiile de desfășurare a activității cercetătorului postdoctoral pe perioada valabilității 

prezentului Contract. 
b. urmărește activitatea științifică a cercetătorului postdoctoral pe durata valabilității prezentului 

Contract și ia măsurile care se impun legate de aceasta. 
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(2) Obligațiile Universității: 

a. asigură condiții organizatorice și tehnice adecvate de studiu și cercetare, prin punerea la dispoziția 
cercetătorului postdoctoral a infrastructurii UVT pentru documentare și cercetare, precum și a 
unui cont gratuit de e-mail destinat corespondenței academice și celei administrative, având 
caracter de mijloc de comunicare oficial; 

b. la solicitarea cercetătorilor postdoctorali, universitatea pune la dispoziție cu prioritate, locuri de 
cazare gratuită pentru aceștia; 

c. asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal ale cercetătorului postdoctoral, conform 
legii; 

d. eliberează, la cerere, documente care atestă calitatea de participant la un program postdoctoral de 
cercetare avansată; 

e. monitorizează și evaluează activitatea cercetătorului postdoctoral pe durata Contractului; 
f. stimulează și sprijină publicarea lucrărilor științifice ale cercetătorului postdoctoral în reviste de 

specialitate. 
g. alocă suma de lei pentru grantul doctoral și oferă suport administrativ pentru executia bugetară 

conform Anexei 1. 
 
 

(3) Drepturile cercetătorului postdoctoral: 
a. să utilizeze infrastructura de cercetare a UVT, în conformitate cu regulamentele și normele în vigoare; 
b. să beneficieze de coordonarea Mentorului său și de interacțiunea cu membrii echipei de cercetare a 

acestuia pentru implementarea Planului de cercetare avansată; 
c. să beneficieze de bursa lunară în valoare de și de suport a activității conform bugetului    

din Anexa 1. 
d. să solicite Consiliului Școlii Doctorale, pe baza unor motive bine întemeiate, schimbarea Mentorului 

său; 
e. să participe la reuniunile sau seminariile departamentului/colectivului de cercetare, din care face 

parte Mentorul, atunci când sunt în discuție teme relevante; 
f. să participe la activitățile organizate de către școlile doctorale sau alte structuri din Universitate în 

domeniul cercetării științifice, transferului tehnologic și cognitiv, inovării și antreprenoriatului 
pentru inovare; 

g. să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile și echipamentele Universității 
h. să folosească echipament de protecție în timpul executării activităților de cercetare care au loc în 

mediu toxic, conform normelor de protecție a muncii; 
i. să lucreze, cu acordul Mentorului, în echipe de cercetare din cadrul Universității sau din cadrul unor 

unități de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituționale cu 
Universitatea; 

j. să poată desfășura activități didactice în condițiile convenite cu Universitatea; 
k. să folosească serviciile de comunicație ale Universității - poșta electronică și internetul 
l. orice alte drepturi stabilite de legislația în vigoare. 

(4) Obligațiile cercetătorului postdoctoral: 
 

(a) să aloce un timp semnificativ programului postdoctoral, să se implice în activitatea de cercetare 
științifică derulată în cadrul școlii doctorale și să contribuie la atingerea obiectivelor acestei activități 

(b) să își desfășoare activitatea de cercetare avansată sub coordonarea mentorului și co-mentorului și prin 
intermediul interacțiunilor cu membrii echipei de cercetare a acestuia/acestora 

(c) să întocmească un raport științific per trimestru pe care îl înaintează mentorului. 
(d) să redacteze și să susțină la mijlocul stadiului postdoctoral și la finalul programului de cercetare 

avansată un raport de cercetare/o lucrare de sinteză privind cercetarea și rezultatele obținute. 
Raportul/lucrarea de sinteză va fi susținut(ă) în fața unei comisii de trei membri constituită la 
propunerea mentorului și avizată de către Consiliul Școlii Doctorale. 

(e) să respecte regulamentele și regulile din Universitate, să aibă un comportament adecvat calității de 
cercetătorului postdoctoral; 
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(f) să îndeplinească indicatorii de performanță la mijlocul și la finalul stagiului postdoctoral, așa cum sunt 

prevăzuți în Anexa 2 la acest contract. 
 
 

(5) Drepturile Mentorului/Co-mentorului: 
a. să evalueze activitatea cercetătorului postdoctoral pe toată durata Contractului; 
b. să refuze mentorarea cercetătorului postdoctoral în condițiile în care este pus fără voia sa într-un 

conflict de interese; 
c. să solicite Consiliului școlii doctorale, pe baza unor motive bine întemeiate, întreruperea mentoratului; 

 
(6) Obligațiile Mentorului/Co-mentorului: 

 
a. să desfășoare activitatea de mentorat a cercetătorului postdoctoral; 
b. să asigure coordonarea științifică a activității cercetătorului postdoctoral și să faciliteze însușirea de 

către acesta a cunoștințelor și instrumentarului unei cercetări științifice avansate, în conformitate cu 
standardele și practicile valabile pe plan internațional 

c. să aprobe sau să  respingă rapoartele științifice trimestriale ale cercetătorului postdoctoral; 
d. să sesizeze Directorul de Școală doctorală cazul în care indicatorii de performanță nu sunt îndepliniți 

la mijlocul perioadei de stagiu 
e. să depună diligențele necesare pentru implicarea cercetătorului postdoctoral în colectivele de cercetare 

ale școlii doctorale; 
f. să evite apariția unor conflicte de interese în mentorarea cercetătorului postdoctoral. 

 
Art. 6- Clauze specifice 

a. În perioade de întrerupere a programului postdoctoral calitatea de cercetător postdoctoral se suspendă. 
b. Școala doctorală facilitează accesul cercetătorilor postdoctorali la infrastructura de cercetare și la 

logistica de care dispune universitatea. 
c. În toate articolele/ cărțile și comunicările/posterele la conferințe legate de realizarea Planului de cercetare 

avansată sub incidența prezentului Contract, cercetătorul postdoctoral are obligația de a indica, printr-o 
formulă convenită cu UVT, afilierea UVT și faptul că rezultatele care fac obiectul articolelor/ cărților, 
comunicărilor/ posterelor/seturilor de date respective au fost obținute prin intermediul infrastructurii de 
cercetare/ logisticii și cu sprijinul UVT în cadrul programului postdoctoral. 

d. La finalizarea programului postdoctoral UVT acordă un atestat de studii postdoctorale. 
e. Drepturile de proprietate intelectuală şi industrială asupra rezultatelor vor respecta regimul juridic 

reglementat de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 64 din 11 
octombrie 1991 (republicata) privind brevetele de inventie, Legea nr. 83 din 24 iunie 2014 privind 
invenţiile de serviciu. 

 
Art. 7. Modificarea și terminarea Contractului 

(1) Orice modificare privind clauzele prezentului Contract, pe durata executării acestuia, impune încheierea 
unui act adițional, conform dispozițiilor legale. Contractul se modifică de drept în cazul modificării 
legislației referitoare la organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată. 

(2) Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului 
Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă. În eventualitatea în care stingerea divergențelor nu va putea 
fi convenită pe cale amiabilă, soluționarea acestora va fi realizată de către instanța judecătorească 
competentă material și teritorial, conform legii. 

(3) Încetarea prezentului Contract are loc în următoarele condiții: a) din oficiu, pentru neîndeplinirea 
integrală a indicatorilor de performanță prevăzuți la mijlocul stagiului postdoctoral; b) prin ajungerea sala 
termen; c) pe cale amiabilă; d) prin rezilierea de către una din părți, pentru motive imputabile  
celeilalte  părți. 

(4) Încetarea prezentului Contract poate avea loc și în condițiile îndeplinirii parțiale a indicatorilor de 
performanță prevăzuți la mijlocul stagiului doctoral. În această situație, decizia de continuare sau de 
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încheiere a prezentului contract aparține UVT, prin intermediul unei comisii de analiză. Comisia este 
formată din mentor, directorul CSUD și prorectorul responsabil cu cercetarea din UVT și are rolul de 
analiza motivele care au condus la îndeplinirea parțială a indicatorilor de performanță prevăzuți a fi atinși 
la jumătatea stagiului și de a decide asupra continuării sau sistării stagiului postdoctoral. 

(5) Survenirea încetării privește atât Contractul, cât și actele adiționale încheiate în legătură cu acesta. 
Încetarea Contractului este guvernată de normele de drept comun aplicabile. 

(6) Forța majoră, așa cum este aceasta definită de lege, duce la suspendarea executării Contractului și apără 
de răspundere partea care o invocă în termen. 

 
Art. 7. Alte clauze 

 
Prezentul Contract s-a încheiat astăzi   , la Universitatea De Vest 
din Timișoara, în patru exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă și unul pentru școala 
doctorală. 

 
 
Universitatea de Vest din Timișoara 
Rector 
Prof.dr.Marilen Gabriel PIRTEA 
 
…………………………………….. 
(Semnătură) 

Cercetător postdoctoral 
…………………………………………………… 
(nume și prenume) 
 
…………………………………….. 
(Semnătură) 

 
Director interimar CSUD,  
Prof. dr. Dana Andreea PERCEC 
 
…………………………………….. 
(Semnătură) 

 
Mentor 
…………………………………………………… 
(nume și prenume) 
 
…………………………………….. 
(Semnătură) 

  
Co-mentor 
…………………………………………………… 
(nume și prenume) 
 
…………………………………….. 
(Semnătură) 

Director economico-financiar 
Ec. dr. Cosmin SPIRIDON 
…………………………………….. 
(Semnătură) 

 
Director școală doctorală 
…………………………………………………… 
(nume și prenume) 
 
…………………………………….. 
(Semnătură) 

Viză C.F.P.,  
 
…………………………………….. 
(Semnătură) 
 
Consilier juridic Universitatea de Vest din Timișoara 
Nadia TOPAI 
…………………………………….. 
(Semnătură) 
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DEFALCAREA BUGETULUI GRANTULUI POSTDOCTORAL 
 
 

Tip cheltuiala 2023 2024 2025 Total 
Bursa     
Cheltuieli de deplasare 0  0  
Cheltuieli de publicare 0 0 0 0 
Echipamente  0 0  
Servicii de abonare 0 0 0 0 
Consumabile 0 0 0 0 

Total    150.000 
 
 

* maxim 6000 x 24 luni = 144000 
** maxim 150000 lei
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INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI CERINȚE MINIMALE DE 
PERFORMANȚĂ 

 
Conform cu Anexa 4 din Metodologia privind organizarea si desfășurarea 
admiteri în programe postdoctorale Anul universitar 2022/2023 

 
Art.1 Următoarele tipuri de rezultate pot constitui indicatori de performanță prin 
intermediul acestui stagiu postdoctoral: 

 
(a) Număr de aplicații / granturi depuse, respectiv câștigate de către cercetătorul 

postdoctoral în calitate de director de proiect; 
(b) Numărul de aplicații / granturi depuse, respectiv câștigate de către mentor, în care 

cercetătorul postdoctoral este inclus ca membru în echipa proiectului 
(c) Numărul de publicații de tip articol publicate sau acceptate spre publicare în reviste 

Web of Science cu factor de impact. În domeniul științelor umaniste, vocaționale, 
respectiv pentru domeniul de știință drept și domeniul științe economice se iau în 
calcul și publicațiile WoS de tip article în reviste fără factor de impact sau cele 
indexate Scopus. 

(d) Numărul de publicații tip articol acceptate spre publicare sau publicate în reviste 
Web of Science din zona roșie sau galbenă. 

(e) Numărul de manuscrise trimise spre publicare în reviste Web of Science cu factor de 
impact care au primit cel puțin statusul de Revise and Resubmit. În domeniul 
științelor umaniste, vocaționale, respectiv pentru domeniul de știință drept și 
domeniul științe economice se iau în calcul și publicațiile WoS de tip article în reviste 
WoS fără factor de impact sau în reviste indexate Scopus. 

(f) Numărul de participări cu vizibilitate internațională (domeniul Arte vizuale/ Muzică/ 
Teatru și Artele spectacolului) 

 
Art. 2 Se consideră că indicatorul de performanță de la mijlocul stagiului postdoctoral 
este atins dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele cinci condiții: 

 
(a) există un manuscris trimis spre publicare, în perioada derulării stagiului postdoctoral, 

către o revistă Web of Science din zona roșie, al cărui status este cel puțin Revise 
and Resubmit 

(b) există cel puțin două manuscrise transmise spre publicare, în perioada derulării 
stagiului postdoctoral, către reviste Web of Science cu factor de impact (pentru 
domeniile umaniste, vocaționale sau drept pot fi și WoS fără factor de impact sau 
Scopus), al căror status este cel puțin Revise and Resubmit 

(c) există un manuscris transmis spre publicare, în perioada derulării stagiului 
postdoctoral, către reviste Web of Science cu factor de impact (pentru domeniile 
umaniste, vocaționale sau drept pot fi și WoS fără factor de impact sau Scopus), al 
cărui status este cel puțin Accepted 

(d) există un manuscris transmis spre publicare, în perioada derulării stagiului 
postdoctoral, către reviste Web of Science cu factor de impact (pentru domeniile 
umaniste, vocaționale sau drept pot fi și WoS fără factor de impact sau Scopus), 
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al cărui status este cel puțin Revise and Resubmit și există cel puțin o aplicație de 
grant în evaluare sau finanțată, în care cercetătorul postdoctoral are calitatea de 
membru sau de director de proiect. 

(e) există o participare la o manifestare cu vizibilitate internațională (Arte vizuale/ 
Muzică/ Teatru și Artele spectacolului). 

 
Art. 3 Se consideră că indicatorii de performanță sunt atinși dacă la finalul stagiului 
cercetătorul postdoctoral îndeplinește cumulativ condițiile (a) și (b) din prezentul articol. 

 
(1) pentru domeniul științelor exacte, științelor naturii sau științelor sociale: 

 
(a) un articol WoS în zona roșie ca autor principal (în domeniile în care se utilizează 

noțiunea de autor principal) SAU 
două articole WoS dintre care cel puțin unul este în zona galbenă și în cel puțin unul 

dintre ele are calitatea de autor principal SAU 
trei articole publicate sau acceptate spre publicare în reviste WoS cu factor de impact 

(indiferent de banda acestora), dintre care în cel puțin două are calitatea de autor 
principal; 

 
(b) să aibă o aplicație de grant depusă sub afilierea UVT în una din competițiile 

naționale sau internaționale. În plan național se au în vedere îndeosebi competițiile 
din cadrul PN III, organizate de UEFISCDI sau cele organizate de către alte 
autorități ce gestionează competiții de granturi de cercetare. În plan internațional se 
au în vedere îndeosebi competițiile din cadrul Horizon Europe sau organizate de 
către alte autorități ce gestionează competiții de granturi de cercetare. Obținerea 
finanțării pentru grantul de cercetare poate compensa absența unei publicații dintre 
cele solicitate la punctul (a), fără a putea suplini absența oricărei publicații. 

 
(2) pentru domeniul științelor umaniste, domeniilor vocaționale sau drept: 

 
(a)  trei articole publicate sau acceptate spre publicare în reviste WoS cu 

sau fără factor de impact sau în reviste Scopus, dintre care în cel puțin două are calitatea 
de autor principal 
/ trei participări la manifestări de anvergură, cu vizibilitate internațională pentru 
domeniul Arte vizuale/Muzică/Teatru și Artele spectacolului. 

(b) să aibă o aplicație de grant depusă în calitate de director de proiect sub afilierea UVT în 
una din competițiile naționale sau internaționale. În plan național se au în vedere 
îndeosebi competițiile din cadrul PN III, organizate de UEFISCDI sau cele organizate 
de către alte autorități ce gestionează competiții de granturi de cercetare. În plan 
internațional se au în vedere îndeosebi competițiile din cadrul Horizon Europe sau 
organizate de către alte autorități ce gestionează competiții de granturi de cercetare. 
Obținerea finanțării pentru grantul de cercetare poate compensa absența unei publicații 
dintre cele solicitate la punctul (a) / participări (b), fără a putea suplini absența oricărei 
publicații/participări. 
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Anexa 6 

Calendarul Admiterii în Programe Postdoctorale     în anul 
2023 

Sesiunea I: Martie 2023 
Depunerea dosarelor 1-10 martie 2023 
Analiza eligibilității candidaturilor (dosarelor) 13-15 martie 2023 

Anunțarea rezultatelor preliminare – Faza I și depunerea eventualelor constații 15 martie 2023 
Analiza și soluționarea contestațiilor aferente Fazei I 16 martie 2023 

Interviurile de selecție 20-23 martie 2023 

Anunțarea rezultatelor – Faza a II-a și depunerea eventualelor constestații 24 martie 2023 

Analiza și soluționarea contestațiilor din Faza a II-a 27 martie 2023 

Publicarea rezultatelor finale 28 martie 2023 
Validarea rezultatelor de către CSUD 29 martie  2023 
 

Sesiunea II: septembrie 2023 
Depunerea dosarelor 1-10 septembrie 2023 
Analiza eligibilității candidaturilor (dosarelor) 11-13 septembrie 2023 

Anunțarea rezultatelor preliminare – Faza I și depunerea eventualelor constații 14 septembrie  2023 
Analiza și soluționarea contestațiilor aferente Fazei I 15 septembrie 2023 

Interviurile de selecție 18-21 septembrie 2023 

Anunțarea rezultatelor – Faza a II-a și depunerea eventualelor constestații 21 septembrie 2023 

Analiza și soluționarea contestațiilor din Faza a II-a 22 septembrie 2023 

Publicarea rezultatelor finale 25 septembrie 2023 
Validarea rezultatelor de către CSUD 26 septembrie 2023 
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