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INSTITUTUL NATIONAL DE 

CERCETARE – 
DEZVOLTARE PENTRU 

TEXTILE SI PIELARIE 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

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 postdoctorale în sprijinul cercetării” 

Titlul proiectului: Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în Tehnologiile Societăţii 

Informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative. 

Beneficiar: Institutul Naţional de  Cercetare - Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie (INCDTP) 
 

 

 

METODOLOGIE CADRU DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE  

 

A CERCETĂTORILOR POSTDOCTORANZI ÎN CADRUL PROIECTULUI “PROGRAME 

POSTDOCTORALE ÎN AVANGARDA CERCETĂRII DE EXCELENŢĂ ÎN TEHNOLOGIILE 

SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE ŞI DEZVOLTAREA DE PRODUSE ŞI PROCESE 

INOVATIVE”  CONTRACT POSDRU/1.5/S/56287 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

 

Art. 1. Grupul ţintă al proiectului este format din 32 de cercetători postdoctoranzi care au 

obţinut titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe economice/ inginerie industrială/ IT/ inginerie electrică, 

începând cu 1 ianuarie 1999, vârsta maximă fiind de 45 de ani, împliniţi în 2010. 

 

Art. 2. Se consideră eligibile, în calitate de grup ţintă cu statut de cercetători 

postdoctoranzi, persoanele care nu au beneficiat de alte burse postdoctorale din fonduri publice 

sau din FSE. 

Art. 3. Cele două şcoli postdoctorale, respectiv cea din cadrul Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti – P1 şi cea dezvoltată de Universitatea din Oradea - P2, elaborează 

Metodologiile de Selecţie a cercetătorilor postdoctoranzi în conformitate cu prezenta 

metodologie. 
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TEXTILE SI PIELARIE 

 

CAPITOLUL II 

Desfăşurarea procesului de recrutare 

 

Art. 4. Dosarul de înscriere la programul de cercetare postdoctorală conține: 

 Cerere de înscriere; 

 Copie după BI/CI; 

 Copie după cartea de muncă; 

 Copie legalizată după diploma de licenţă şi/sau master şi după foaia matricolă; 

 Copie legalizată după diploma de doctor în domeniile menţionate la Art. 3; 

 CV (EUROPASS); 

 Recomandare din partea conducătorului de doctorat sau din partea 

angajatorului (dacă este cazul); 

 Activitate ştiinţifică; 

 Propunere proiect de cercetare ştiinţifică postdoctorală în limbile română şi 

engleză. 

 

Art. 5.  (1) Pentru înscrierea la procesul de selecţie, candidaţii vor depune un dosar, atât 

în format fizic, cât şi în format electronic (pe CD), respectând condiţiile specificate în 

Metodologiile de Selecţie ale celor două şcoli postdoctorale. 

 (2)  Pe dosarul de înscriere se specifică opţiunea pentru una dintre cele două şcoli 

postdoctorale. 

 

Art. 6. Etapa de recrutare presupune primirea, înregistrarea dosarelor şi verificarea 

conformităţii conţinutului acestora.  

Art. 7. Recrutarea este asigurată de către o comisie desemnată de beneficiar și constituită 

la nivelul proiectului „Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în 

tehnologiile societăţii informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative”. 
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INSTITUTUL NATIONAL DE 

CERCETARE – 
DEZVOLTARE PENTRU 

TEXTILE SI PIELARIE 

Art. 8. În urma acestei etape de recrutare se elaborează un proces verbal în care se 

consemnează rezultatele recrutării. 

 

 

CAPITOLUL III 

Desfăşurarea procesului de selecție 

 

Art. 9. Etapa de selecţie presupune stabilirea caracterului de eligibilitate/neeligibilitate a 

dosarelor de concurs, respectând şi condiţiile din articolele 1, 2 şi 4, evaluarea propunerilor de 

proiecte şi a activităţii ştiinţifice din cadrul dosarelor declarate eligibile de către câte o comisie 

de selecţie constituită la nivelul fiecărei şcoli postdoctorale. 

 

Art. 10. Selecţia candidaţilor se va face în baza următoarelor criterii:  

 relevanţa şi originalitatea conţinutului ştiinţific al propunerii de proiect; 

 articole publicate în reviste internaţionale cotate ISI; 

 articole publicate în baze de date internaţionale (BDI); 

 experienţa în calitate de manager de proiect sau/şi membru în colective de 

cercetare în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale de tip CDI. 

. 

Art. 11. În urma stabilirii caracterului de eligibilitate/neeligibilitate a dosarelor de 

concurs, precum și în urma evaluării propunerilor de proiecte şi a activităţii ştiinţifice, se 

elaborează  câte un proces verbal pentru fiecare stadiu al selecției.   

 

Art. 12. Organizarea selecţiei este reglementată în conformitate cu Metodologiile de 

Selecţie a cercetătorilor postdoctoranzi elaborate de către cele două şcoli postdoctorale. 

 

Art. 13. Candidaţii acceptaţi în cadrul programului completează şi semnează Contractul 

pentru desfăşurarea activităţii de cercetare postdoctorală, care va cuprinde drepturile şi 

obligaţiile ce decurg din statutul de cercetător bursier. 
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CAPITOLUL IV 

Dispoziţii finale 

 

 

Art. 14. Prezenta metodologie a fost elaborată de echipa de implementare a proiectului 

„Programe Postdoctorale în Avangarda Cercetării de Excelență în Tehnologiile Societăţii 

Informaţionale și Dezvoltarea de Produse și Procese Inovative” pentru recrutarea și selecţia 

cercetătorilor postdoctoranzi şi poate fi completată în funcţie de necesităţile reale care decurg din 

implementarea proiectului. 

 

Prezenta Metodologie a fost aprobată de către Directorul General al Institutului 

Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie – INCDTP în data de 

28.06.2010. 

 

 

 

 

 Director General, 

 Dr. Ing. Visileanu Emilia 


