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ANEXA 10 

Ghid de evaluare a candidaţilor şi dosarelor de concurs 

POSTDOC 
 

I. Eligibilitatea candidatului şi dosarului de concurs 

 

Nr. 

crt. 

Criterii de eligibilitate DA NU 

1. Candidatul are domiciliul sau reședința în regiunea Sud-

Vest Oltenia, România 

  

2. Candidatul are cetăţenia română sau a unui stat membru 

UE 
  

3. Candidatul este înmatriculat ca cercetător post-doctorat la 

nivelul UCV 

  

4. Candidatul deţine titlul științific de doctor, obținut în 

România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de 

admiterea în programul postdoctoral al proiectului 

  

5. Candidatul nu a participat anterior la programe de 

îmbunătățirea competentelor antreprenoriale sau nu a făcut 

parte din grupul-țintă în proiecte POSDRU care au vizat 

participarea la programe antreprenoriale (fapt asumat prin 

depunerea Anexei 3) 

  

6. Dosarul de concurs conţine Anexele 7-9 şi este conform 

prevederilor Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor 

doctorale şi post-doctorale cofinanţate din Fondul Social 

European (FSE), Programul Operaţional Capital Uman 

2014-2020  (POCU) 

  

 

II. Relevanta temei de cercetare, caracterul interdisciplinar, potentialul de 

inovare - Punctajul obtinut la concursul de admitere postdoctorală (max. 3 

puncte) 

 

Candidatii care au obtinut punctajul maxim (nota 10) la concursul de admitere postdoctorală vor 

obtine la acest criteriu 3 puncte. Pentru ceilalti candidati (sub nota10), punctajul se va calcula 

dupa urmatoarea formula: (Nota obtinuta la admitere/10) x 3. 
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III. Potentialul de valorificare in domeniul antreprenorial a rezultatelor 

cercetarii postdoctorale (maxim 1 punct): 

 

 Exista potential de valorificare in domeniul antreprenorial a rezultatelor cercetarii 

postdoctorale (1 punct) 

 Nu exista potential de valorificare in domeniul antreprenorial a rezultatelor cercetarii 

postdoctorale (0 puncte) 

 

IV. Rezultatele ştiinţifice, academice şi profesionale anterioare ale 

candidatului: (maxim 6 puncte) 

 
Se evaluează în raport cu punctaje relative raportate la standardele minimale impuse de 

CNATDCU prin grila de abilitare/profesor universitar la domeniile alese în care se organizează 

concursul public de dosare pentru acordarea burselor post-doctorale conform Anexei 1. 

Evaluatorii vor verifica punctajul/punctajele declarate de catre candidati in Formularul de 

aplicaţie bursă post-doctorală si vor valida sau modifica punctajul/punctajele declarate avand in 

vedere realitatea informatiilor prezentate. 

Candidatul/candidatii din fiecare domeniu care au obtinut punctajul cel mai mare pe grila 

specifica a domeniului va/vor obtine la acest criteriu 6 puncte. Pentru ceilalti candidati (sub 

punctajul cel mai mare al domeniului), punctajul se va calcula dupa urmatoarea formula: 

(Punctajul obtinut pe grila specifica de candidat/ punctajul cel mai mare al domeniului) x 6. 

  

Indicator Denumirea indicatorului Punctaj Elementul pentru care se 

acordă punctajul 

I 1     

I 2     

I 3     

I 4     

I 5     

I 6     

I 7     

I 8     

I 9     

I 10     

I 11     

I 12     

I 13     

I 14     

I 15     

I 16     

I 17     
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I 18     

I 19     

I ….     

TOTAL    

 

Punctajul maxim de 70 de puncta va fi acordat candidatului care obţine cele mai multe puncte în 

urma evaluării prin raportate la standardele minimale impuse de CNATDCU prin grila de 

abilitare/profesor universitar aferent domeniului specific. Punctajele celorlaţi candidaţi din 

domeniul specific vor fi determinate potrivit formulei: (70 : Cel mai mare punctaj obţinut în 

domeniu) x Punctajul candidatului obţinut în domeniu. 
 

TABEL CENTRALIZATOR PENTRU PUNCTAJUL ACORDAT PROIECTULUI 

Nr. 

crt. 

Criteriul Punctaj 

acordat 

I Relevanta temei de cercetare, caracterul interdisciplinar, potentialul 

de inovare - Punctajul obtinut la concursul de admitere 

postdoctorală 

 

II Potentialul de valorificare in domeniul antreprenorial a rezultatelor 

cercetarii postdoctorale 

 

III Rezultatele ştiinţifice, academice şi profesionale anterioare ale 

candidatului 

 

PUNCTAJ TOTAL  

 


