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ANEXA 7 
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 una din cele 7 
regiuni de dezvoltare vizate de proiect din România 
(Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, 
Sud-Est şi Sud-Muntenia) 

  

2. Candidatul are cetăţenia română sau a unui stat membru 
UE 

  

3. Candidatul este înmatriculat ca cercetător post-doctorat la 
nivelul UCV. Aceștia trebuie să facă dovada participării la 
un program de cercetare cu componentă aplicată, selectat 
în funcție de tema de cercetare studiată, și desfășurat în 
cadrul unei instituții din colaboratoare (sector academic și 
non academic). Candidatul trebuie să prezinte un 
document justificativ pentru înmatricularea la studii 
universitare de post-doctorat pentru unul dintre domeniile 
prioritare ale domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale 
de Competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de 
specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului 
lor științific şi comercial, prevăzute în Strategia Națională 
de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020. 

  

4. Candidatul deţine titlul științific de doctor, obținut în 
România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de 
admiterea în programul post-doctoral  

  

5. Candidatul nu a beneficiat de burse post-doctorale în 
cadrul altor proiecte finanțate din POCU și nu beneficiază 
simultan de bursă acordată de la bugetul de stat (fapt 
asumat prin depunerea Anexei 5) 

  

6. Dosarul de concurs conţine Anexele 3-6 şi este conform 
prevederilor Metodologiei de recrutare și selecție a 
grupului țintă (burse post-doctorale) 
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7. Tema de cercetare propusă are componentă aplicată, fiind 

desfășurată în cadrul unei instituții colaboratoare (sector 
academic și non academic). 

  

 
II. Relevanta temei de cercetare, caracterul interdisciplinar, aplicativ, 
potentialul de inovare - Punctajul obtinut la concursul de admitere post-
doctorală (max. 3 puncte) 
 
Candidatii care au obtinut punctajul maxim (nota 10) la concursul de admitere post-doctorală 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. 
 
III. Potentialul de valorificare in domeniul antreprenorial a rezultatelor 
cercetarii post-doctorale (maxim 1 punct): 
 

 Exista potential de valorificare in domeniul antreprenorial a rezultatelor cercetarii post-
doctorale (1 punct) 

 Nu exista potential de valorificare in domeniul antreprenorial a rezultatelor cercetarii 
post-doctorale (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     
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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     
I 18     
I 19     
I ….     
TOTAL    
 
 

 

TABEL CENTRALIZATOR PENTRU PUNCTAJUL ACORDAT PROIECTULUI 

Nr. 
crt. 

Criteriul Punctaj 
acordat 

I Relevanta temei de cercetare, caracterul interdisciplinar, aplicativ, 
potentialul de inovare - Punctajul obtinut la concursul de admitere 
post-doctorală 

 

II Potentialul de valorificare in domeniul antreprenorial a rezultatelor 
cercetarii post-doctorale 

 

III Rezultatele ştiinţifice, academice şi profesionale anterioare ale 
candidatului 

 

PUNCTAJ TOTAL  

 


