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Anunţ lansare 

 

PROGRAM POSTDOCTORAL DE CERCETARE AVANSATĂ DIN CADRUL IOSUD-

TUIASI 

Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală - 2022 
 

 

În data de 16 iulie 2021 a fost introdusă, în premieră în TUIASI, Procedura privind organizarea și 

desfășurarea studiilor postdoctorale de cercetare avansată, urmând ca, în luna ianuarie 2022, CSUD 

să propună înfiinţarea primului program postdoctoral de cercetare avansată din cadrul IOSUD - TUIASI, 

program cu titlul: Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală – 2022. 

 

Procesul de selecție a candidaţilor, cercetători postdoctorali, care vor constitui grupul țintă al programului 

postdoctoral de cercetare avansată din cadrul IOSUD - TUIASI se va realiza prin concurs, cu respectarea 

prevederilor procedurii PO CSUD – 15: Procedura privind organizarea și desfășurarea studiilor 

postdoctorale de cercetare avansată: https://doctorat.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2022/02/15.pdf.  

 

Grupul țintă din cadrul programului este format din maximum 26 de cercetători postdoctorali, câte două 

locuri alocate fiecărui domeniu de doctorat din TUIASI, şi este alcătuit din tineri cercetători care au obţinut 

o diplomă de doctor în ştiinţe cu cel mult 5 ani înainte de depunerea dosarului de concurs în programul 

postdoctoral, care intenţionează să îşi perfecţioneze activitatea de cercetare într-un program postdoctoral 

pentru valorificarea /continuarea cercetării doctorale şi care dețin o relație contractuală de muncă cu 

TUIASI, după obţinerea titlului de doctor.  

 

Accesarea programului instituţional postdoctoral constituie o primă condiţie obligatorie pentru candidaţii 

interesaţi să se înscrie la concursul pentru selecţia grupului țintă din cadrul proiectelor de dezvoltare a 

resurselor umane, tip POCU sau alte proiecte cu finanţare naţională sau internaţională. 

https://doctorat.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2022/02/15.pdf


 

Având în vedere noutatea programului şi finanţările disponibile pentru acest program, CSUD, împreună 

cu Prorectoratul Ştiinţific, vor realiza două sesiuni de informare.  

Prima sesiune va avea loc, împreună cu lansarea Programului, în data de 18 APRILIE 2022, ora 14.00 în 

Amfiteatrul Nicolae Otin, corp Rectorat parter. A doua sesiune de informare va avea loc în perioada 2-

7 mai şi va fi în sistem online (coordonatele vor fi anunţate ulterior). 

 
 
Condiții de desfășurare: 
Luni, 18 aprilie, în intervalul orar 14.00-15.00 
Amfiteatrul Nicolae Otin, corp Rectorat, parter 
 
Programul orientativ al evenimentului: 
ora 14.00 – Prezentare program Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală – 2022 
ora 14.15 – Prezentare program POCU InnohubDoc – prof.univ.dr.ing. Alina-Adriana MINEA 
ora 14.30 – Prezentare program COMPETE 2– prof.univ.dr.ing. Carmen-Maria LOGHIN 
ora 14.45 – Sesiune Q&A 
 


