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Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Program 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 post-doctorale în sprijinul cercetării” 
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/133652 
Beneficiar: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 
 
 

ANUNȚ 
LANSARE COMPETIȚIE BURSE POSTDOCTORALE COMMSCIE 

Sesiunea 2014 
 
 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” anunță scoaterea la concurs, în perioada  
martie-aprilie a.c., a 48 de poziții de cercetători postdoctorali în domeniile ȘTIINȚE UMANISTE, 
ȘTIINȚE SOCIALE ȘI ECONOMICE, ȘTIINȚELE VIEȚII APLICATE ȘI BIOTEHNOLOGII, BIOLOGIE ȘI 
ECOLOGIE, ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI, ȘTIINȚA MATERIALELOR, ȘTIINȚE INGINEREȘTI, FIZICĂ, 
CHIMIE, MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ. 

Cercetătorii selectați vor beneficia de burse postdoctorale în valoare de 2,600 lei pe o perioadă 
de 15 luni și de un pachet financiar separat pentru participarea la conferințe naționale și internationale 
și efectuarea de stagii de mobilitate în state membre ale Uniunii Europene. 

Cele 48 de poziții disponibile la nivelul parteneriatului proiectului sunt repartizate astfel: 

 Universitatea Al.I.Cuza, Iași – 25 burse; 

 Universitatea București –3  burse; 

 Universitatea Petru Maior, Târgu-Mureș – 20 burse. 
 

Bursele vor fi oferite în cadrul proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării 
doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, 
POSDRU/159/1.5/S/133652 finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

La concurs pot participa acei cercetători care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:  
 să fi obținut titlul de doctor după data de 1 ianuarie 2009; 
 să nu mai fi beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse postdoctorale 

finanțate în cadrul POSDRU 2007-2013; 
 să propună un proiect de cercetare original, care nu a mai fost finanțat din alte surse naționale, 

europene sau internationale; 
 candidatul trebuie să obțină, în prealabil, acceptul de coordonare a cercetării din partea unui 

conferențiar sau professor (tutore) de la universitatea parteneră la care se înscrie la concurs. 
Procedura de selecție va cuprinde trei etape: (1) evaluarea dosarului personal (activitatea științifică a 
cercetătorului), (2) evaluarea proiectului de cercetare și (3) susținerea unui interviu. 
Ocuparea locurilor pentru cercetătorii care vor beneficia de burse postdoctorale se va face în ordinea 
descrescătoare a punctajului total obținut la cele trei probe. 
Informații detaliate despre Procedura de concurs, Regulamentul și Calendarul de selectie si 
înmatriculare a cercetatorilor vor fi disponibile în scurt timp, după semnarea contractului de finanțare, la 

adresa: www.postdoc.commscie.uaic.ro. 

http://www.postdoc.commscie.uaic.ro/
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Școala de Studii și Cercetări Postdoctorale CommScie (SSCP CommScie) 
www.postdoc.commscie.uaic.ro  
conf.univ.dr. Dorin POPA, manager proiect 
 
Date de contact: 
conf.univ.dr. Irina GOSTIN, asistent manager: 

 e-mail: irinagostin@yahoo.com, tel. 0232-201510, fax: 0232-201472, mobil 0747497276; 
Rodica ALDEA, secretar proiect: 

 e-mail: catplas@uaic.ro, tel. 0232-201202, mobil 0724812677.  
 
  

 

http://www.postdoc.commscie.uaic.ro/
mailto:irinagostin@yahoo.com
mailto:catplas@uaic.ro

