
Expresie de interes 

Burse posdoctorale POSDRU – proiect PARTING 

Va informam ca Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca a castigat un proiect in cadrul Planului 

Operational Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane, care asigura finantare din fonduri structurale 

(Fondul Social European). 

 

Pentru sprijinirea cercetatorilor postdoctorali, se vor asigura un numar total de 50 de burse pe o 

durata de 18 luni. 

 

Criterii de eligibilitate postdoctoranzi: 
 

- titlul de doctor obtinut in ultimii 5 ani (01.03.2009 - 28.02.2014); 

- nu a beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse postdoctorale finanțate în cadrul 

POSDRU, DMI 1.5.  

- incadrarea temei de cercetare propuse in unul din domeniile prioritare ale Strategiei Naţionale 

pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013: tehnologiile societăţii informaţionale, energie, 

mediu, sănătate, agricultură, securitatea şi siguranţa alimentelor, bio-tehnologii, materiale, 

produse şi procese inovative, spaţiu şi securitate şi cercetări socio-economice şi umaniste. 

- angajat al UTCN sau al unei institutii de invatamant superior sau de cercetare; 

- mentor din UTCN (conducator de doctorat activ);  

 

Precizam faptul ca toti postdoctoranzii care vor fi inrolati in proiect vor trebui sa indeplineasca 

urmatoarele criterii de performanta, pana la finalizarea acestuia (18 luni, aproximativ data de 30 Sept 

2015): 

1. participarea la toate activitatile proiectului; 

2. realizarea a 2 rapoarte de cercetare (unul la 12 luni de la debutul proiectului, altul la final – 

luna 18); 

3. cel putin 1 prezentare la o conferinta din domeniul de interes stiintific; 

4. cel putin 2 articole in reviste BDI din care cel putin un articol in reviste lSI cu factor de 

impact; Prin Baze de Date Internationale (BDI) se inteleg: Scopus, Engineering Village, 

Google Scolar, INSPEC, IEEEXplore; 

5. din articolele de la punctul 4, cel putin 1 articol va avea postdoctorandul ca autor principal sau 

singur autor; 
 

In faza preliminara a selectiei grupului tinta solicitam din partea postdoctoranzilor interesati o 

declaratie de intentie de participare, transmisa pana marti 11 Martie 2014, ora 14:00, in scris pe 

email la adresa Alin.Campean@staff.utcluj.ro , expresie care sa contina:  

1. Nume, prenume, grad didactic; 

2. Afiliere (Universitate/Institut, Departament); 

3. Titlul proiectului; 

4 Domeniul de cercetare conform clasificarilor CNATDCU; 

5. Domeniul de cercetare conform Strategiei Nationale CDI 2007-2013 mentionata mai sus; 

6. Numele mentorului. 
 

In urma acestei etape va avea loc o procedura de evaluare a dosarului individual, in care se vor 

puncta: CV-ul, activitatea stiintifica, descrierea proiectului de cercetare, scrisori de recomandare. 

Criteriile de selectie si grila de evaluare vor fi publicate pe site-ul universitatii www.utcluj.ro sectiunea 

Anunturi, dupa finalizarea fazei preliminare. 
 

Cu deosebita consideratie, 

Alin CAMPEAN 

Director 

Compartiment Tehnic Fonduri Structurale 

mailto:Alin.Campean@staff.utcluj.ro

