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Adresabilitate proiect InoHubDoc

 cercetători postdoctorali înmatriculați în Programul TUIASI

 studenți doctoranzi care se află la data prezentării (25 august 2022) în una din următoarele situații
 înmatriculat în anul 3 de studii la buget fără bursă sau taxă (pentru prima selecție)
 înmatriculat în anul 3 de studii la buget cu bursă (pentru a doua selecție)
 înmatriculat în anul 2 de studii la buget fără bursă sau taxă (pentru a doua selecție)
 aflat în primul an de prelungire (nu grație!!!) (pentru ambele selecții)

Condiții generale de eligibilitate studenți doctoranzi

Studenții doctoranzi trebuie să rămãnă în perioada de prelungire pentru a putea primi bursa.
Susținerea rapoartelor și încheierea perioadei de prelungire presupune finalizarea studiilor de doctorat și încetarea
participării în proiect (respective sistarea bursei).
Studenții care intenționează să participe în proiect trebuie să opteze la 30 septembrie 2022 pentru perioada de prelungire (nu
grație!!!), ceea ce presupune amãnarea susținerii ultimului raport.
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Studii doctorale – reglementări

Regulament CSUD:

Art.23. Prelungirea studiilor doctorale se aprobă pentru încheierea Programului de cercetare ştiinţifică pentru susținerea

rapoartelor de cercetare, pentru cazurile în care este necesară o perioadă suplimentară de experimentare sau testare a

rezultatelor cercetării. Pe perioada de prelungire studentul doctorand cu taxă va achita în continuare taxa de școlarizare iar cel

cu bursă sau fără bursă, 50% din taxă. În cazul în care studentul doctorand susține rapoartele de cercetare înainte de

expirarea perioadei solicitate de prelungire, aceasta se sistează începând cu luna următoare, studentul doctorand putând

depune cerere pentru perioada de graţie.

Art.24. În cazul în care studentul doctorand nu reușește să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit contractului de studii (3

ani) şi a eventualelor întreruperi sau prelungiri aprobate, poate beneficia de o perioadă de graţie de maximum 4 ani, pentru

a finaliza şi susţine public teza de doctorat. Pentru perioada de graţie, solicitată în scris, nu se achită taxe de şcolarizare iar

depăşirea acestui termen conduce în mod automat la exmatricularea sa.
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Despre proiectul InoHubDoc

 Scurtă descriere a proiectului
Proiectul „Rețea de excelență în cercetare și inovare aplicativă pentru programele de studii doctorale și postdoctorale / InoHubDoc”, prin
obiectivele sale, își propune dezvoltarea abilităților de cercetare aplicativă ale studenților doctoranzi și cercetătorilor postdoctorali din
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași (TUIASI) realizate prin activități de cercetare şi de colaborare în rețea desfășurate în cadrul
organizațiilor partenere (partenerii din mediul de afaceri, industrie, institute de cercetare etc) cu efecte imediate asupra cercetării de
excelență desfășurate în TUIASI precum și consolidarea parteneriatelor între universitate și mediul economic.

 Obiectivul principal
Proiectul are ca principal obiectiv atragerea si menținerea studenților doctoranzi și a cercetătorilor postdoctorali în programe de înaltă
calitate, inclusiv prin asigurarea unui nivel adecvat al finanțării si prin promovarea relațiilor de parteneriat dintre instituții si mediul de
afaceri, a oportunităților de formare pedagogică prin susținerea, dezvoltarea și furnizarea de module de cursuri complementare, cu o
componenta aplicativă, de formare a competențelor transversale/antreprenoriale în sprijinul cercetării și inovării.

 Parteneri
Proiectul se va realiza în parteneriat cu Universitatea Politehnica din Timișoara (coordonator), Universitatea Tehnică din Cluj și
Danke Consulting SRL și va fi adresat unui număr de 93 de studenți din programe de studii doctorale și a 24 cercetători 
postdoctorali pe o perioadă de 18 de luni. Dintre aceștia 31 de studenți doctoranzi și 8 cercetători postdoctorali vor fi selectați din 
cadrul TUIASI.
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Etapa Perioada

Înscrierea candidaților – depunerea actelor la secretariat CSUD 11.07 – 30.08.2022

Verificarea eligibilității 31.08.2022

Evaluarea dosarelor şi interviu cu candidaţii 01.09 -08.09.2022

Afișarea rezultatelor inițiale 09.09.2022

Depunerea contestațiilor (prin email) 09-10.09.2022

Soluționarea contestațiilor şi afișarea rezultatelor finale 12.09.2022

Confirmarea locului şi semnarea contractelor 13.09 – 14.09.2022

Data începerii programului 15 septembrie 2022

Grupul ţintă
- 31 studenţi doctoranzi – selectaţi în 2 sesiuni: septembrie şi octombrie 2022
- 8 cercetători postdoctorali - selectaţi în 1 sesiune: septembrie 2022

Calendar prima sesiune de selecţie:
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Drepturile membrilor în grupul țintă:

a. Beneficiază de sprijin financiar în valoare de 400 euro/lună (echivalent în lei) – pentru studenții
doctoranzi și de 600 euro/lună (echivalent in lei) – pentru cercetătorii postdoctorali, pe durata a cel
mult 12 luni. Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro
aferent lunii noiembrie 2021, respectiv 1 EURO = 4,9495 RON

b. Pot beneficia de sprijin financiar pentru publicarea de lucrări științifice și participarea la conferințe
naționale și internaționale sau mobilități de studiu – în limita bugetului din proiect.
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Obligatiile membrilor în grupul țintă (1):

Studenţi doctoranzi Cercetători postdoctorali
Să participe la stagii de cercetare aplicativă în cadrul parteneriatelor încheiate cu angajatorii

Să frecventeze cel puțin două din cele 5 module de curs/ cursuri, organizate în rețea și anume: 

1.Identificarea oportunităților de finanțare și scrierea proiectelor de cercetare/dezvoltare; 2.Proprietate intelectuală, cu accent pe start-up și spin-off; 3.Competențe antreprenoriale (ANC); 

4.Managementul proiectelor (ANC); 5.Pedagogia si metodica predării disciplinelor de specialitate în învăţământul superior.

Să frecventeze cel puțin unul din cele patru ateliere de lucru, organizate în rețea cu următoarele teme:

1.Importanța și impactul digitalizării la nivel personal, social și economic; 2.Metodologia cercetării ; 3.Elemente de inovare în cercetare; 4.Cercetarea științifică: de la concept /model către

componenta practică.

Să frecventeze activități de consiliere și orientare în cariera prin workshop-uri: workshop-uri axate pe adaptabilitatea carierei; workshop-uri pentru dezvoltarea abilităților și cunoștințelor

specifice care contribuie la creșterea angajabilității

Să publice cel puţin o lucrare într-o revistă indexată WOS/BDI de prestigiu cu 

acknowledgement pe proiectul InoHubDoc – opţional

Să publice cel puţin o lucrare într-o revistă indexată WOS/BDI de prestigiu cu 

acknowledgement pe proiectul InoHubDoc

Să publice cel puţin o lucrare la o conferinţă indexată WOS (ISI)/BDI de prestigiu cu 

acknowledgement pe proiectul InoHubDoc – opţional

Să publice cel puţin o lucrare la o conferinţă indexată WOS (ISI)/BDI de prestigiu cu 

acknowledgement pe proiectul InoHubDoc

Finalizarea tezei de doctorat până la 30 septembrie 2023 Finalizarea studiilor postdoctorale până la finalizarea proiectului
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Obligatiile membrilor în grupul țintă (2):

Studentul doctorand / cercetătorul postdoctoral are obligaţia de a întocmi un raport de activitate lunar

Studentul doctorand / cercetătorul postdoctoral care până la finalul proiectului urmează studii/cursuri de formare în sprijinul valorizării rezultatelor

studiilor, se obligă să facă dovada înscrierii la acestea, dacă este cazul. Tematica cursurilor de formare este la alegerea participantului.

Obligaţia de a returna contravaloarea bursei și a pachetului financiar acordat, în cazul în care studentul doctorand / cercetătorul postdoctoral nu îşi

îndeplineşte obligaţiile contractuale

Studentul doctorand / cercetătorul postdoctoral care la dobândirea calității de participant nu are un loc de muncă se obligă ca, până la finalizarea

proiectului, dar nu mai târziu de 4 săptămâni de la încetarea calităţii de participant în proiect, să facă dovada angajării.

Studentul doctorand / cercetătorul postdoctoral care, la dobândirea calității de participant are un loc de muncă, se obligă ca până la finalizarea

proiectului, dar nu mai târziu de 4 săptămâni de la încetarea calităţii de participant în proiect, să facă dovada promovării pe un post de nivel superior.
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Eligibilitatea membrilor în grupul țintă:

Studenţi doctoranzi Cercetători postdoctorali

cetăţeni ai Uniunii Europene cu domiciliul sau reşedinţa legală în România

Studenții doctoranzii sunt înmatriculați la studii

universitare de doctorat, în ultimul an al 

programului de studii doctorale la IOSUD TUIASI sau

se află în perioada de prelungire, aprobată de 

conducerea TUIASI.

Sunt înmatriculaţi ca cercetători postdoctorali la 

TUIASI

Pentru evitarea dublei finanțări, studenţii

doctoranzi din grupul țintă al proiectului nu pot 

beneficia simultan de bursă acordată de la bugetul

de stat și de bursă finanțată din bugetul proiectului

POCU.



Rezultate specifice în TUIASI

 39 studenți doctoranzi și cercetători postdoctorali grup țintă - beneficiari ai proiectului (31 studenți doctoranzi + 8 cercetători

postdoctorali)

 39 burse doctorale/postdoctorale

 12 studenți doctoranzi/postdoctorali sprijiniți în a-și găsi un loc de muncă după finalizarea proiectului

 Cel puțin 17 teze de doctorat susținute și confirmate nu mai târziu de 30 octombrie 2023. Susținerea se recomandă până la data de 30

septembrie 2023.

 Un program de formare de competențe de cercetare avansată realizat în rețea de către partenerii din proiect în legătură cu tema studiilor

de doctorat/postdoctorale realizate

 Stagii de cercetare aplicativă in firme partenere

 Minim 12 participări la conferințe internaționale

 Îndeplinirea standardelor minimale CNATDCU referitoare la publicațiile științifice pentru susținerea tezelor de doctorat pentru un procent

de minim 75% din grupul țintă din TUIASI (24 studenți doctoranzi)

 Minim un articol într-o revistă indexată WoS pentru fiecare cercetător postdoctoral
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Componenţa dosarului de concurs pentru cercetătorii postdoctorali:

 Cerere de înscriere (Anexa 1a);

 CV în format Europass în limba română, semnat pe fiecare pagină;

 Copie a cărţii de identitate, semnată;

 Copie a certificatului de căsătorie sau a oricărui alt act care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul (semnată);

 Declaraţie tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal (Anexa 2);

 Declarație privind evitarea dublei finanțări prin programe similare (Anexa 3);

 Fișa de autoevaluare a rezultatelor științifice (Anexele 4a şi 4b);

 Adeverință privind încadrarea în muncă/declarație pe proprie răspundere că nu este încadrat în muncă;

 Descrierea proiectului de cercetare, în maxim 4 pagini (cu tot cu bibliografie), respectând secţiunile: 1. Oportunitatea şi

relevanţa ştiinţifică a temei; 2. Obiectivele proiectului de cercetare; 3. Fundamentarea teoretică a proiectului de cercetare şi

metodologia de lucru; 4. Activităţi şi rezultate preconizate; 5. Publicaţiile propuse pentru diseminarea rezultatelor. Modelul

este in Anexa 5.
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Componenţa dosarului de concurs pentru studenții doctoranzi:

 Cerere de înscriere (Anexa 1b)

 CV în format Europass în limba română, semnat pe fiecare pagină;

 Copie a cărţii de identitate, semnată;

 Copie a certificatului de căsătorie sau a oricărui alt act care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul (semnată);

 Declaraţie tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal (Anexa 2);

 Declarație privind evitarea dublei finanțări prin programe similare (Anexa 3);

 Fișa de autoevaluare a rezultatelor științifice (Anexele 4a şi 4b);

 Adeverință privind încadrarea în muncă/declarație pe proprie răspundere că nu este încadrat în muncă;

 Adeverință care să certifice calitatea de doctorand (se eliberează la depunerea dosarului);

 Alte documente justificative care să ateste implicare în finalizarea tezei prin obținerea de burse private, lucrări în baze de 

date internaționale recunoscute (susținute prin documente justificative sau printscreen-uri)

 Gradul de îndeplinire a standardelor minimale CNATDCU (Anexa 4c).
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Criterii de selecție

Selecția grupului țintă se va realiza separat pentru studenții doctoranzi și pentru cercetătorii postdoctorali. Pentru fiecare categorie, candidații vor fi evaluați și se

vor acorda punctaje însumând maximum 100 de puncte.

(1) Pentru candidații studenți doctoranzi:

▪ CD1. Statutul pe piața muncii: neangajat – 10 puncte, 5 puncte angajat.

▪ CD2. Gradul de îndeplinire a standardelor minimale CNATDCU referitoare la publicațiile științifice necesare pentru susținerea tezelor de doctorat corespunzătoare

domeniului de doctorat în care este înmatriculat doctorandul: max. 15puncte

▪ CD3. Interviu, în care se vor prezenta: stadiul actual al programului de doctorat, un calendar al finalizării tezei, intenția de diseminare a rezultatelor cercetării:

max. 15 puncte

▪ CD4. Activitatea de cercetare prezentată conform Fișei de autoevaluare a rezultatelor științifice (Anexa 4a) și a punctajului rezultat (Anexa 4b): max. 60 puncte

(2) Pentru candidații cercetători postdoctorali:

▪ CP1. Interviu în care se vor prezenta atât perspectivele de angajare cât și proiectul de cercetare depus/asumat: max. 30 puncte (distribuite astfel: Relevanța

științifică - 5 puncte, Obiective - 5 puncte, Metodologie - 5 puncte, Articole în baze de date internaționale recunoscute (conform criteriilor CNATDCU specifice

domeniului) - 10 puncte, Publicarea rezultatelor - 5 puncte)

▪ CP2. Activitatea de cercetare prezentată conform Fișei de autoevaluare a rezultatelor științifice (Anexa 4a) și a punctajului rezultat (Anexa 4b): max. 60 puncte

▪ CP3. Statutul pe piața muncii: 10 puncte - neangajat, 5 puncte - angajat.
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Întrebări frecvente

1. Studenții doctoranzi aflați în prelungire (deci nu în perioada de grație și nici reînmatriculați) sunt eligibili?

Răspuns: Ghidul Solicitantului Condiții Specifice “Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat” nu îi exclude pe studenții doctoranzi aflați în prelungire, dar

trebuie să susțină public teza de doctorat până la data de 30 octombrie 2023 (pe locuri la buget sau cu taxă).

2. Studenții doctoranzi aflați în perioada de prelungire care au beneficiat anterior de bursă (pe perioada stagiului doctoral au beneficiat de bursa din fonduri

publice) sunt eligibili să facă parte din grupul țintă?

Răspuns: Da.

3. Componenta aplicativă pe care trebuie să o cuprindă proiectul de cercetare, care trebuie să fie dezvoltată în cadrul unui partener din mediul economic, poate fi

legată de valorificarea temei doctorale?

Răspuns: O condiție pentru acordarea sprijinului doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat din grupul țintă o reprezintă participarea la un proiect de cercetare cu

componentă aplicativă, corelat cu tema studiilor doctorale/postdoctorale realizate, organizate la agenți economici/parteneri relevanți. Sunt încurajate activitățile de

cercetare cu componentă aplicativă, relevantă pentru tema de doctorat / post-doctorat aleasă de studenți doctoranzi/ cercetători postdoctorali.

4. Studenții doctoranzi aflați în anul 3 sunt eligibili? Dacă studenții doctoranzi aflați în perioada de prelungire, care au beneficiat anterior de bursă (pe perioada

stagiului doctoral au beneficiat de bursa din fonduri publice) sunt eligibili să facă parte din grupul țintă (respectivii devin studenți doctoranzi cu taxă în perioada de

prelungire)?

Răspuns: Da, dacă sunt înmatriculați pe locuri fără bursă sau taxă. Studenții doctoranzi care acum primesc bursă pot participa la a doua selecție, care se va organiza

în luna octombrie-noiembrie, cu condiția să intre în prelungire și nu în perioada de grație.

5. Întrebări din partea Dvs?



Date de contact:
Prof.dr.ing. Alina Adriana MINEA
E-mail: alina-adriana.minea@academic.tuiasi.ro

Secretariat proiect POCU:
sabina.bobu@staff.tuiasi.ro

Secretariat CSUD:
doctorat@tuiasi.ro
cristina.nagit@staff.tuiasi.ro
sabina.bobu@staff.tuiasi.ro

Rețea de excelență în cercetare și inovare
aplicativă pentru programele de studii
doctorale și postdoctorale (InoHubDoc)

Detalii: 
https://doctorat.tuiasi.ro/inohubdoc-2/
https://inohubdoc.upt.ro/
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