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Raport de implementare 
Proiect CNFIS-FDI-2019-0324 

 
Titlu proiect: Stagii postdoctorale pentru cercetarea de excelență 
Domeniu 6. 5ustinerea cercetării de excelenta din universități 
 

Proiectul “Stagii postdoctorale pentru cercetarea de excelență”, co-finanțat din Fondul de 
Dezvoltare Instituțională (competiția FDI 2019), a fost implementat în perioada mai-decembrie 2019 și 
a avut ca scop stimularea cercetării de excelență în cadrul Universității Transilvania din Brașov prin 
programe postdoctorale de cercetare avansată. 

 
Obiectivele proiectului au vizat: 
O1. Consolidarea cadrului instituțional necesar implementării politicii UNITBV privind creșterea 

performanței în cercetarea științifică. 
O2. Stimularea cercetării de excelență din cadrul universității prin co-finanțarea a 10 programe 

de cercetare avansată, propuse de tineri doctori în științe care au dovedit că pot obține rezultate 
remarcabile în cercetarea științifică. 

O3. Crearea unui bazin de recrutare a cercetătorilor performanți (talent pool) și creșterea 
atractivității carierei în cercetarea științifică pentru tinerii doctori în științe. 

O4. Dezvoltarea competențelor tinerilor doctori în științe privind implementarea proiectelor de 
cercetare avansată. 

 
Activități implementate și rezultate obținute 

A1. Finalizarea procesului de admitere în programe postdoctorale de cercetare avansată, semnarea 
contractelor de cercetare postdoctorală și înmatricularea postdoctoranzilor – realizat integral. 

În perioada ianuarie-februarie 2019, UNITBV a derulat Competiția pentru preselecția în vederea 
admiterii la stagii postdoctorale de cercetare avansată. Pachetul de informații a fost elaborat potrivit 
Metodologiei UNITBV de admitere în programele postdoctorale de cercetare avansată 
(https://www.unitbv.ro/cercetare/rezultatele-cercetarii/burse-si-granturi-unitbv/competitii-
utbv.html). Au fost primite 25 de candidaturi eligibile, încadrate în 12 domenii de doctorat. Candidaturile 
au fost evaluate de paneluri formate din 3 specialiști, conducători de doctorat, fiind ierarhizate în ordinea 
punctajelor, iar rezultatele au fost afișate pe website-ul instituției.  
https://www.unitbv.ro/documente/cercetare/Granturi/REZULTATE_FINALE_preselectie_postdoc.pdf 
În ședința Consiliului de Administrație din 18.02.2019, în acord cu resursele financiare instituționale, s-
a aprobat admiterea pentru finanțare a 10 programe postdoctorale. 
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Ca urmare a Ordinului Rectorului nr. 9871/15.05.2019 au fost înmatriculați cei 10 

postdoctoranzi, pentru care au fost încheiate contracte de studii postdoctorale cu durata de 12 luni. 
A2. Întocmirea contractelor individuale de muncă pentru 10 cercetători postdoctoranzi – realizat 
integral. 

Au fost încheiate 10 contracte individuale de muncă pentru o durată de 12 luni, începând cu 
15.05.2019 până la 15.05.2020, UNITBV urmând să asigure finanțarea pentru remunerarea 
cercetătorilor postdoctoranzi după finalizarea proiectului.  
A3. Monitorizarea științifică și tehnică a implementării programelor de cercetare postdoctorală – realizat 
integral. 

Toate programele postdoctorale au fost monitorizate de echipa administrativă a proiectului, 
structurile suport ale universității, Școala Doctorală Interdisciplinară și mentorii postdoctoranzilor. 
Prima întâlnire de lucru a fost organizata în data de 15 mai 2019, iar ulterior au avut loc întâlniri periodice 
ale cercetătorilor cu mentorii desemnați. 
A4. Evaluarea rezultatelor intermediare ale stagiilor postdoctorale – realizat integral. 
În data de 2 decembrie 2019 a avut loc întâlnirea privind evaluarea rezultatelor intermediare, în cadrul 
căreia s-a analizat modul de implementare a programelor postdoctorale (pe baza rapoartelor 
individuale) și stadiul privind îndeplinirea indicatorilor privind publicațiile (conform contractelor de studii 
și a contractelor individuale de muncă). Au fost discutate și propuse măsuri viitoare pentru consolidare 
a cadrului instituțional pentru dezvoltarea programelor postdoctorale de cercetare avansată. 
 
Raport execuție bugetară 
 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE CAPITOL BUGET Finanțare MEC (LEI) COFINANȚARE (LEI) 

I. Cheltuieli de personal 336.000 79.944 
II. Cheltuieli materiale 0 0 
III. Alte cheltuieli eligibile (regia UNITBV) 52.000 52.000 

IV. 
Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale 
universității 0 0 

 TOTAL 388.000 79.944 
 TOTAL GENERAL PROIECT 467.944 

 
Director proiect  
Prof. dr. Carmen BUZEA   
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