
In atentia candidatilor la bursele postdocorale PARTING 
 
 
Urmare a mai multor sesizari/interpelari venite din partea Dvs de la momentul demararii 
competitiei, consider necesar sa va fac urmatoarele precizari: 
 
 

1) Referitor la completarea listelor de lucrari publicate la sectiunea ISI : pentru evitarea 
oricarei confuzii: DACA lucrarea Dvs este publicata urmare a participarii la o 
Conferinta, cu alte cuvinte in link-ul respectiv apare cuvantul „Conference”, indiferent 
de editorul ulterior, aceasta este trecuta la categoria ISI Proceedings, categorie care 
este implicit destinata colectarii informatiilor provenite de la publicarea unui articol 
urmare a participarii la o conferinta. Se considera publicatie in revista ISI doar acel 
articol care a fost transmis DIRECT unei reviste, FARA a fi rezultat al unei participari 
la o conferinta. Aceasta categorie de publicatii, in link, face referire directa 
EXCLUSIV la numele jurnalului care a publicat-o. Va rog aveti in vedere acest aspect, 
lucrarile incadrate incorect, asa cum se specifica in Regulament, vor fi depunctate 
automat. 

 
2) Lista de lucrari publicate (anexa III) se va insera pe CD prin conversie directa din 

Word in Pdf, astfel incat link-urile la articole (ISI si BDI obligatoriu) respectiv la citari 
sa fie direct utilizabile de catre evaluatori. 

 
3) Referitor la proiectul de cercetare: pentru evitarea identitatii aplicantului, acesta nu are 

voie sa isi mentioneze in clar numele in aplicatie. Intrucat in descrierea temei de 
cercetare sunt necesare anumite informatii legate de granturi castigate, sustenabilitatea 
proiectului (in care se detaliaza interesul colectivului de pentru tema abordata), 
 candidatul poate sa faca orice precizare / referire la contractele de cercetare, 
colectivul de cercetare in care isi va desfasura activitatea, poate sa mentioneze 
referinte bibliografice, atata timp cat din modul de formulare al acestor informatii nu 
rezulta in mod direct si indubitabil numele candidatului (ex: in articolul 2 din 
bibliografie la care sunt prim –autor descriu etc etc). Premiza este ca un colectiv de 
cercetare / grant de cercetare / lucrare publicata poate fi mentionata de mai multi 
candidati care provin din aceeasi zona de cercetare.  

 
4) Traseul candidatului la depunerea dosarului: Va rog ca toate documentele cerute, 

inclusiv CDul, sa le introduceti intr-un dosar plic pe care veti mentiona numele 
candidatului si apoi pe randul urmator  numele mentorului. Veti merge cu dosarul la 
camera 104 str. Memorandumului 28 (parter) unde dosarul dvs va fi analizat in sensul 
de a fi complet in raport cu documentele cerute. Daca dosarul este complet, CD-ul 
citibil, veti prelua cererea (anexa I) si veti merge la Registratura (sala vecina) unde 
veti primi numar de inregistrare. Cu aceasta cerere va veti intoarce la camera 104 
unde, la momentul existentei dosarului complet si inregistrat, veti completa o 
Declaratie (disponibila acolo) prin care se mentioneaza ca v-ati depus dosarul de 
candidatura si veti preciza totodata domeniul prioritar in care va incadrati din punct de 
vedere al Strategiei Naţionale pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 
(bifare casuta) respectiv domeniul de cercetare conform clasificărilor CNATDCU 
(bifare casuta). 

 


