
 
 

  

 

 

Investeşte în  oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

   
   
 

 
 

 

LANSARE COMPETITIE BURSE DOCTORALE SI POSTDOCTORALE 

APRILIE 2014 
                                                         

Universitatea din Bucuresti în parteneriat cu Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea 
„Babeş Bolyai” Cluj, Universitatea de Vest din Timişoara, Institutul de Biologie şi Patologie Celulară “Nicolae  
Simionescu”, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad anunţă scoaterea la concurs a 106 locuri pentru 
doctoranzi, promotiile 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 şi 62 de locuri pentru cercetatorii postdoctoranzi in 
Domeniile Ştiinţele Vieţii, Mediului şi Pământului în cadrul proiectului cu titlul „Programe doctorale şi post-
doctorale de excelenţă pentru formarea de resurse umane înalt calificate pentru cercetare în domeniile 
Ştiinţele Vieţii, Mediului şi Pământului”, POSDRU/159/1.5/S/133391.  

Proiectul a fost selectat la finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 cofinanţat din Fondul Social European, Axa prioritară 1 – „Educaţia şi formarea 
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de 
Interventie 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării” şi va fi implementat in perioada 08 
aprilie 2014 – 07 octombrie 2015. 

Locurile pe parteneri sunt distribuite astfel: 
Universitatea din Bucureşti – 38 locuri  doctoranzi şi 18 locuri  cercetători postdoctoranzi 
Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi - 25 locuri  doctoranzi şi 12 locuri cercetători postdoctoranzi 
Universitatea Babes Bolyai din Cluj - 22 locuri  doctoranzi şi 8 locuri cercetători postdoctoranzi 
Universitatea de Vest din Timişoara -  10 locuri  doctoranzi şi 3 locuri cercetători postdoctoranzi 
Institutul de Biologie şi Patologie Celulară “N. Simionescu” - 6 locuri  doctoranzi şi 12 locuri 

postdoctoranzi 
Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad – 5 locuri  doctoranzi si 9 locuri cercetatori 

postdoctoranzi 
Sprijinul financiar se va acorda pe o durată de 9 luni pentru doctoranzii promotiei 2011/2012 si 

respectiv de 16 luni pentru doctoranzii promotiilor 2012/2013, 2013/2014 si pentru cercetatorii postdoctoranzi. 
Cantumul burselor este de 1500 lei pentru doctoranzi şi de 2500 lei pentru cercetătorii postdoctoranzi. De 
asemenea, doctoranzii si cercetatorii postdoctoranzi pot beneficia de stagii de cercetare de 1 – 4 luni cu o 
bursă externă lunară de 4200 lei. Va fi alocat un buget de 4000 lei/ doctorand sau cercetător postdoctorand 
pentru a participa la conferinţe. 

Concursul de selecţie se va desfăşura în perioada 10 aprilie 2014 – 08 mai 2014. Informaţii cu privire la 
procedura de selecţie puteţi afla accesând următoarele adrese: www.unibuc.ro, www.uaic.ro, www.ubbcluj.ro, 
www.uvt.ro, www.icbp.ro, www.uvvg.ro, www.bursesvp.wix.com/unibuc 

  
Detalii suplimentare pot fi furnizate de Facultatea de Biologie, Splaiul Independentei nr. 91-95, sector 5 
Tel. 021 318 15 75 int. 103 sau 105 Fax: 021 318 15 75 int. 102, adresa email: 
docpostdoc133391@bio.unibuc.ro 
 
Persoane de contact:  
Manager proiect: Prof. Dr. Marieta Costache  
Asistent manager: Mirela Şerban  
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