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REGULAMENT / METODOLOGIE DE SELECŢIE
a grupului ţintă pentru acordarea burselor doctorale în cadrul proiectului
“RESEARCH 62 – Doctorat în context european”
Preambul
Prezentul Regulament pentru selectarea grupului ţintă este aferent proiectului
“RESEARCH 62 – Doctorat în context european” finanţat prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Cerere de propuneri de proiecte de tip strategic
nr. 187 „Sprijin pentru doctoranzi”, AXA PRIORITARĂ 1 “Educaţia şi formarea
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1.5 “ Programe doctorale şi post-doctorale în
sprijinul cercetării”.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calităţii formării cercetătorilor
doctorali din două universităţi de profil medico-farmaceutic, aflate în două regiuni diferite
de dezvoltare şi o instituţie academică cu atribuţiuni în domeniul cercetării, dezvoltării ce
are peste 50 de centre de cercetare proprii, prin îmbunătăţirea accesului la programe de
cercetare la înalte standarde şi sprijinul financiar acordat în scopul dobândirii de
cunoştiinţe şi competenţe necesare în activităţile de cercetare. Pe termen lung, proiectul
va produce un efect pozitiv prin formarea superioară a resurselor umane din cercetare,
care vor genera rezultate competitive la nivel internaţional. Obiectivul general al
proiectului contribuie la atingerea obiectivului general al Axei Prioritare 1 asigurând
creşterea competitivităţii şi a performanţei profesionale a viitorilor doctori în ştiinţe prin
participarea activă la programe doctorale. Acest fapt conduce spre crearea de colective
de cercetători capabili să adopte o abordare interdisciplinară în domeniul cercetăriidezvoltării-inovării. Această abordare va genera în mod direct efecte pozitive pe termen
mediu şi lung deoarece asigură oportunităţi sporite pentru participarea la o piaţă a muncii
în care regăsim deja un trend ascendent în cerinţele referitoare la competenţă,
competitivitate, flexibilitate şi probitate profesională. Perioada de implementare a
proiectului este de 6 luni.
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Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1
Doctoranzii cu frecvenţă înmatriculaţi la doctorat în anul universitar 2014/2015 (anul 1)
care nu au mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse doctorale
finanţate în cadrul POSDRU, DMI 1.5, pot beneficia de burse doctorale, în baza
proiectului „RESEARCH 62 – Doctorat în context european", cofinanţat în cadrul
Programului Operaţional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU), Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.5 – “Programe
doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”, contract POSDRU/187/1.5/S/156069,
câştigat de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti
(UMF “Carol Davila” din Bucureşti), în parteneriat cu Academia Română şi Universitatea
de Medicină şi Farmacie din Craiova (UMF din Craiova).
Art. 2
Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de selecţie a doctoranzilor în vederea acordării
burselor doctorale în cadrul proiectului „RESEARCH 62 – Doctorat în context european "
au la bază prevederile:
* Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
* Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare;
* Hotărârii Guvernului României nr. 681/2011 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
universitare de doctorat;
* Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi ministrului delegat pentru învăţământ
superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 3165/2015 privind cadrul
general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de
licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2014 – 2015;
* Regulamentului UMF Craiova privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare
de doctorat;
* dispoziţiilor specifice prevăzute în Ghidul Solicitantului POSDRU Condiţii specifice
pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 „Sprijin pentru doctoranzi”;
* instrucţiunilor emise de Autoritatea de Management (AM);
* condiţiilor specificate în cererea de finanţare înregistrată la AMPOSDRU.
Art. 3
UMF Craiova organizează Concurs de selecţie a grupului ţintă pentru acordarea a 10
de burse doctorale, către doctoranzii care îşi înscriu cercetările în următoarele domenii
prioritare ale Strategiei Naţionale pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013:
sănătate şi alte domenii de cercetare conexe.
Art. 4
În concordanţă cu acordurile dintre parteneri, 10 de burse doctorale vor fi acordate de
către Beneficiarul UMF Craiova, pentru doctoranzii cu frecvenţă, înmatriculaţi la
doctorat în anul universitar universitar 2014/2015 (anul 1 de studii doctorale)
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Art. 5
Sprijinul financiar se acordă cu scopul de a asigura condiţiile de participare la programe
doctorale în România.
Art. 6
Doctoranzii selectaţi în grupul ţintă al proiectului nu pot beneficia simultan de
bursă acordată de la bugetul de stat şi de bursă finanţată din bugetul proiectului
POSDRU.
Art. 7
7.1. Sprijinul financiar pentru programul de studii universitare de doctorat constă în:
* bursa doctorală acordată pentru o perioadă de 6 luni, în valoare de 1.800 lei/lună;
* mobilităţi interne, intrasectoriale/intersectoriale;
* participare la congrese/conferinţe de specialitate;
* 2 premii pentru cele mai bune rezultate în cercetarea doctorală în cadrul proiectului;
* participare la sesiuni şi workshop-uri specifice privind managementul cercetării,
egalitate de şanse, nediscriminare şi dezvoltare durabilă.
7.2. Plata bursei doctorale este condiţionată de participarea la activiţăţile proiectului şi la
realizarea tuturor rezultatelor minime aşteptate, sub obligativitatea restituirii integrale a
sumelor în cazul nerespectării condiţiilor contractuale. Bursele doctorale vor fi plătite
lunar pentru luna anterioară, condiţionat de prezentarea documentelor ce atestă
participarea la activităţile proiectului şi îndeplinirea obligaţiilor asumate.
Art. 8
Rezultatele minime aşteptate pentru fiecare doctorand la terminarea proiectului sunt:
a) minim o lucrare ştiinţifică prezentată la un congres/conferinţă în domeniul de interes
ştiinţific, în calitate de prim autor;
b) minim un raport de cercetare doctorală ştiinţifică final al cercetărilor efectuate;
c) doctoranzii cu frecvenţă înmatriculaţi la doctorat în anul I de studii universitare de
doctorat pentru anul universitar 2014/2015 vor finaliza cu succes programul de doctorat şi
vor obţine titlul ştiinţific de doctor. Obţinerea titlului ştiinţific de doctor se va analiza drept
sustenabilitate a proiectului şi va fi monitorizată de OIPOSDRU.
Art. 9
Obligaţiile doctoranzilor selectaţi în grupul ţintă al proiectului vor fi înscrise în Contractul
de sprijin financiar pentru studii universitare de doctorat care va fi semnat de către
candidaţii declaraţi admişi la Concursul de selecţie a grupului ţintă pentru acordarea
de burse doctorale.
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Capitolul II. Organizarea procesului de selecţie a grupului ţintă
Art. 10.
La nivelul Proiectului se va constitui un Consiliu Ştiinţific format din 5 membri şi condus
de un coordonator al Consiliului Ştiinţific. La nivelul fiecarui partener prin Consilul Stiintific
se intelege consililul format din expertii membrii ai Consililui Stiintific repartizati pentru
fiecare partener impreuna cu coordonatorul activitati partener sub directa indrumare si
coordonare a coordonat Consilul Stiintific al proiectului.

Art. 11
Principalele atribuţii ale Consiliului Ştiinţific sunt:
a. Formularea şi diseminarea anunţului cu privire la iniţierea, calendarul şi modul de
derulare a procedurii de selecţie;
b. Întocmirea şi publicarea Regulamentului de selecţie a grupului ţintă;
c. Colectarea dosarelor candidaţilor;
d. Evaluarea dosarelor conform prezentului Regulament ;
e. Centralizarea rezultatelor evaluării;
f. Afişarea rezultatelor preliminare ale evaluării;
g. Primirea şi soluţionarea contestaţiilor;
h. Publicarea listei finale privind grupul ţintă selectat în urma evaluării;
i. Întocmirea procesului – verbal de selecţie;
j. Semnarea contractelor de sprijin financiar pentru studii universitare de doctorat;
k. Decizie înmatriculare grup ţintă privind acordarea subvenţiilor pentru grupul ţintă
selectat.
Art. 12
Consiliul Ştiinţific implicat în evaluarea candidaturilor la procesul de selecţie va respecta
următoarele reguli şi principii:
a. Exercitarea atribuţiilor cu onestitate, corectitudine şi responsabilitate;
b. Declinarea evaluării în cazul în care constată că se află într-o situaţie de conflict de
interese;
c. Evaluarea obiectivă, strict pe baza principiilor transparenţei şi egalităţii de şanse dar şi
a criteriilor stabilite în prezentul Regulament;
d. Păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale participanţilor;
e. Respectarea Regulamentului de selecţie precum şi a termenelor stabilite în ceea ce
priveşte constituirea grupului ţintă al proiectului;
f. Arhivarea şi păstrarea în condiţii optime de siguranţă a formatului electronic al
dosarelor candidaţilor pentru selecţia în grupul ţintă al proiectului.
Art.13
Selecţia grupului ţintă se va face respectând următoarele criterii:
a. Administrativ – presupune ca, cei care doresc să candideze să depună dosarul
complet, conform Regulamentului de selecţie, în termenul stabilit. Criteriul va fi notat cu
calificativul ADMIS / RESPINS.
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b. Eligibilitate – grupul ţintă trebuie să se încadreze în criteriile de eligibilitate prevăzute
în Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 187, şi anume:
i. Să facă dovada că aparţine categoriei de „doctorand cu frecvenţă, înmatriculat la
doctorat în anul I de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2014/2015;
ii. Să facă dovada faptului că nu au mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin
proiecte de burse doctorale finanţate în cadrul POSDRU, DMI 1.5;
iii. Să fie cetăţeni ai unui stat membru UE, cu domiciliul sau reşedinţa legală în
România;
iv. Tematica propusă pentru cercetarea doctorală să se înscrie în domeniile
prioritare ale Strategiei Naţionale pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013.
Art. 14
Dosarul de înscriere în cadrul procesului de selecţie a grupului ţintă va conţine:
a. Cerere de înscriere semnată şi datată (ANEXA II);
b. Declaraţie de renunţare la bursa de doctorat finanţată de Ministerul Educaţiei Si
Cercatarii Stiintifice, pe perioada Proiectului „RESEARCH 62 – Doctorat în context
european", conform modelului din ANEXA IV, daca este cazul.
c. Adeverinţă eliberată de şcoala doctorală care să precizeze că este înmatriculat la
studii universitare de doctorat cu frecvenţă pentru unul dintre domeniile prioritare ale
strategiei Naţionale pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013, menţionate la
Art. 3, în anul I de studii universitare de doctorat începând cu anul universitar 2014/2015
– pentru doctoranzii din alta institutie decat UMF Craiova
d. Curriculum vitae în format Europass, completat în limba română
e. Lista de lucrări publicate/prezentate;
f. Scrisoare de intenţie/Proiect de cercetare (maximum 5 pagini, Arial Regular/Normal,
14pt., Line spacing: 1,5), care să precizeze concret şi să descrie tema de cercetare la
care se angajează candidatul, importanţa şi relevanţa ştiinţifică a temei de cercetare
propusă, impactul ştiinţific potenţial al obiectivelor propuse cu descrierea designului
studiului, modului de abordare tehnică, cu accent asupra gradului de interdisciplinaritate,
a relevanţei şi gradului de noutate al abordării alese; candidatul va preciza de asemenea
existenţa posibilelor surse de finanţare, rezultatele previzibile, baza materială pe care o
poate utiliza candidatul, precum şi propunerile de diseminare a rezultatelor studiului etc.
Scrisoarea de intenţie / Proiectul de cercetare va fi semnat/ă de către candidat şi de
către conducătorul de doctorat respectiv;
g.Declaraţie pe proprie răspundere că nu beneficiază, concomitent, şi că nu a beneficiat
nici anterior, de alte burse doctorale finanţate în cadrul POSDRU, DMI 1.5, conform
modelului din ANEXA III;
h. Copii ale următoarelor documente:
- act de identitate;
- diplomă de licenţă cu anexă ;
- diplomă de master sau echivalentă acesteia (unde este cazul);
- certificat de căsătorie sau alt act care atestă schimbarea numelui (unde este cazul);
- alte diplome sau certificate(unde este cazul).
Art. 15
Procesul de selecţie a grupului ţintă se va derula în următoarele etape:
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1. Lansarea procedurii de selecţie – se desfăşoară astfel: Postare anunţ pe site-ul UMF
CRAIOVA– www.umfcv.ro, însoţit de calendarul procedurii şi Regulamentul pentru
selecţia grupului ţintă, distribuire de afişe şi pliante în cadrul Universităţii.
2. Depunerea dosarelor de înscriere – fiecare candidat va depune dosarul de înscriere
conform calendarului şi prevederilor Regulamentului de selecţie a grupului ţintă
comunicate odată cu lansarea procedurii selecţiei.
Dosarele de înscriere IN ORIGINAL (semnate si cu paginile numerotate) vor fi depuse la
BIROUL SCOLII DOCTORALE (Strada Petru Rares nr.2 ,corp A’(Extindere), ETAJ 6,
conform Calendarului de desfăşurare a concursului de selecţie a grupului ţintă
pentru acordarea burselor doctorale.
3. Evaluarea dosarelor – se va realiza de către Consiliul Ştiinţific în baza unor criterii
specifice legate de relevanţa temei de cercetare, caracterul interdisciplinar, potenţialul de
inovare şi având atribuţiile menţionate anterior. În cazul în care, după publicarea
rezultatelor preliminare ale procedurii de selecţie există contestaţii cu privire la vicii de
procedură, acestea vor fi soluţionate iar rezultatul va fi comunicat numai candidatului
contestatar, pe aceeaşi cale pe care sa primit şi contestaţia acestuia. Contestaţiile
privind existenţa viciilor de procedură considerate neconforme cu precizările
Regulamentului pentru selecţia grupului ţintă se vor transmite prin email la adresa:
rectorat@umfcv.ro sau direct la adresa mentionata mai sus, conform calendarului
procedurii. Lista finală cu candidaţii admişi va fi comunicată respectând calendarul
procedurii.
4. Publicarea listei finale privind grupul ţintă selectat în urma evaluării – se
realizează pe site-ul UMF CRAIOVA unde, se va afişa lista candidaţilor declaraţi admişi,
conform Calendarului de desfăşurare a concursului de selecţie a grupului ţintă, prevăzut în
ANEXA I. În baza rezultatelor finale ale procedurii de selecţie, Consiliul va întocmi
procesul verbal de selecţie iar Beneficiarul va emite Decizia privind înregistrarea în grupul
ţintă al proiectului şi acordarea burselor pentru grupul ţintă selectat.
Art. 16
Procedura de selecţie a grupului ţintă conform prezentului Regulament pentru selecţia
grupului ţintă va fi urmată de înregistrarea grupului ţintă, activitate care constă în
înregistrarea participanţilor selectaţi, în urma depunerii în format original, cu semnătură,
personal, în prezenţa unui membru desemnat al proiectului, de către membrii selectaţi ai
grupului ţintă, dosarului de inscriere (in cazul in care acesta a fost transmis in forma
scanata pe e-mail) unde se vor completa documente ce vor fi comunicate în prealabil prin
postare pe site-ul UMF CRAIOVA şi anume:
a. Formularul de identificare a grupului ţintă (ANEXA VII)
b. Document eliberat de către bancă in care se evidenţiază contul IBAN al titularului de
cont, participant în calitate de membru grup ţintă în proiect, sau completarea unui
formular in acest sens.
c. Declaraţie de consimţământ privind utilizarea datelor personale (ANEXA VI);
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Art. 17
Calendarul de desfãşurare a concursului de selecţie a grupului ţintă pentru
acordarea burselor doctorale este parte componentă a prezentei metodologii (ANEXA
I), acesta fiind afişat pe site-ul instituţiei organizatoare de studii universitare de doctorat –
www.umfcv.ro, împreună cu Anunţul de concurs.
Capitolul IV. Evaluarea candidaţilor
Art. 18
Acordarea sprijinului financiar pentru programul de studii universitare de doctorat se
realizează pe baza rezultatelor Concursului de selecţie a grupului ţintă pentru
acordarea burselor doctorale organizat de către UMF „Carol Davila" din Bucureşti şi
partenerii în proiect, conform prezentului Regulament.
Art. 19
Concursul de selecţie a grupului ţintă pentru acordarea burselor doctorale se
desfăşoară astfel:
a) verificarea îndeplinirii de către candidaţii înscrişi a condiţiilor de eligibilitate;
b) evaluarea ştiinţifică a dosarelor candidaţilor eligibili, conform Fişei de evaluare
doctoranzi (ANEXA V), pe baza performanţei ştiinţifice individuale a doctorandului
(măsura în care activitatea ştiinţifică în domeniu crează premisele îndeplinirii obiectivelor
de cercetare din cadrul proiectului, publicaţii - articole, cărţi/capitole de cărţi -, participarea
cu lucrări la manifestări stiinţifice internaţionale şi naţionale; participarea în programe de
cercetare-dezvoltare internaţionale şi naţionale; premii obţinute la manifestări ştiinţifice
etc.).
Art. 20 (1) Eventualele contestaţii privind rezultatele Concursului de selecţie a grupului
ţintă pentru acordarea burselor doctorale se depun în termen de 24 de ore de la
afişarea rezultatelor, la adresa de e-mail rectorat@umfcv.ro
(2) Consiliul ştiinţific al proiectului desemnează, prin decizie, o Comisie de
soluţionare a contestaţiilor.
(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor soluţionează cererile, iar listele finale ale
candidaţilor declaraţi admişi se afişează pe site-ul U.M.F. CRAIOVA în termen de
maximum 48 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor.

Capitolul V. Dispoziţii finale
Art. 21
Înscrierea la Concursul de selecţie a grupului ţintă pentru acordarea burselor
doctorale în cadrul proiectului „RESEARCH 62 – Doctorat în context european" confirmă
acceptarea integrală, din partea candidaţilor, a prevederilor prezentului Regulament.
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Glosar de termeni, definiţii
Beneficiar = UMF CAROL DAVILA din Bucureşti, instituţie care a depus o cerere de
finanţare în cadrul unei cereri de propuneri de proiecte în parteneriat cu alte
instituţii/organizaţii, cererea de finanţare fiind selectată în vederea contractării
Partener 2 = UMF CRAIOVA
Grup ţintă = participanţii din proiect care vor beneficia de bursa doctorală
Declinare = a refuza asumarea răspunderii
Conflict de interese = conform L 161/2003: Art. 70. Prin conflict de interese se înţelege
situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un
interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu
obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.Art. 71.
Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor
publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi
supremaţia interesului public.
Subvenţie = conform Codului fiscalART. 42 Venituri neimpozabile
În înţelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile:
a) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele
locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum
şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru
incapacitate temporară de muncă. Nu sunt venituri impozabile indemnizaţiile pentru: risc
maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav, potrivit legii
Vicii de procedură = viciu în îndeplinirea formei procedurale derivînd din nerespectarea
dispoziţiilor legale. Actul procedural lovit de un viciu este în general susceptibil de a fi
remediat în condiţiile prevăzute de lege.
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