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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6: Educație şi competențe 
O.S.6.13. - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare 
a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial 
competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlul proiectului: „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii” 
Cod SMIS 2014+: 153322 

 

 
 

Metodologie privind acordarea burselor doctorand și a burselor 
cercetător postdoctorat 

 
 

Art. 1 Prezenta metodologie reglementează cadrul de acordare a burselor doctorand respectiv, 
cercetător postdoctorat beneficiarilor proiectului „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi 
și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii” – cod MySMIS 153322. 
 
Art. 2 Au dreptul la sprijin financiar sub formă de bursă, conform specificațiilor din Cererea de 
finanțare, toți beneficiarii proiectului care îndeplinesc condițiile din prezenta metodologie, în 
condițiile respectării prevederilor Ghidului solicitantului și reglementărilor în vigoare pe parcursul 
implementării proiectului. 
 
Art. 3 Acordarea burselor se realizează pe baza contractului de sprijin financiar încheiat între 
beneficiarii proiectului și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin care se are în vedere 
realizarea lunară a activităților specifice proiectului, a unor indicatori minimali de performanță pe 
baza următoarelor acțiuni: frecventarea unui program de cercetare avansată în legătură cu tema 
studiilor doctorale/postdoctorale realizate, cu o componentă practică, realizată, inclusiv, la agenți 
economici/parteneri relevanți; frecventarea unui program de formare de competențe transversale 
etc. 
 
Art. 4 (1) Perioada în care beneficiarii proiectului pot beneficia de sprijin financiar sub formă de bursă 
doctorand sau bursă cercetător postdoctorat este de maxim 12 luni, în conformitate cu contractul de 
sprijin semnat de beneficiar. 
(2) Sprijinul individual acordat doctoranzilor sub forma burselor doctorand se va realiza doar pe 
durata ultimului an de studii doctorale pentru o durată de maximum 12 luni consecutive, cu condiția 
ca aceștia să nu aibă restanţe la examene/programul de studii doctorale pe perioada în care primesc 
bursa şi au frecventat lunar programul practic suplimentar dezvoltat în colaborare cu partenerul 
economic, propus de universitate în cadrul proiectului, cu activităţile şi aplicaţiile practice specifice. 
(3) Sprijinul individual acordat cercetătorilor postdoctorat sub forma burselor cercetător 
postdoctorat se va realiza pentru o durată de maxim 12 luni a programului de cercetare 
postdoctorală. 
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Art. 5 Sprijinul financiar sub formă de bursă doctorand sau bursă cercetător postdoctorat va fi acordat 
lunar pe baza Centralizatoarelor de plată (Anexa 1) întocmite de Responsabilul grup țintă și GDPR, 
aprobate de Managerul proiectului și transmise structurilor din cadrul Universității „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași responsabile de plata efectivă a acestora. 
 
Art. 6 În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului și cu specificațiile Cererii de finanțare, 
cuantumul lunar al sprijinului financiar acordat sub formă de burse va fi: 
(a) 1,979.80 lei (echivalentul a 400 EUR) în cazul bursei acordate doctoranzilor sprijiniți în cadrul 
proiectului  în relație cu domeniul de specializare pe care îl frecventează; 
(b) 2,969.70 lei (echivalentul a 600 EUR) în cazul bursei acordate cercetătorilor postdoctorat sprijiniți 
în cadrul proiectului, prin programe de cercetare avansată, în relație cu specialitatea studiilor pe care 
le frecventează. 
 
Art. 7 În vederea obținerii sprijinului financiar sub forma bursei, beneficiarii proiectului vor depune 
la Secretariatul proiectului (Biroul pentru Studii Universitare de Doctorat, Corp A, etajul 2), în primele 
cinci zile ale lunii următoare celei raportate, pe baza unui program afișat și actualizat pe pagina 
universității (www.uaic.ro), un Raport de activitate (Anexa 2).  
 
Art. 8 Este obligatorie completarea cel puțin a secțiunii din Raportul de activitate care conține 
descrierea activităților din programul de dezvoltare a competențelor de cercetare avansata la care a 
participat în luna respectivă, dat fiind faptul că una dintre condițiile obligatorii pentru acordarea 
burselor este reprezentată de frecventarea lunară a programului de cercetare avansată propus de 
universitate în cadrul proiectului, cu activitățile și aplicațiile practice specifice. 
 
Art. 9 (1) Bursele se acordă inclusiv pe perioada mobilităților prevăzute în planurile individuale 
universitare de doctorat/postdoctorat. 
(2) În acest caz, beneficiarii proiectului vor completa un Raport de activitate conform modelului 
prezentat în Anexa 3, pe care îl vor depune la Secretariatul proiectului (Biroul pentru Studii 
Universitare de Doctorat, Corp A, etajul 2), în primele cinci zile ale lunii următoare celei raportate, pe 
baza unui program afișat și actualizat pe pagina universității (www.uaic.ro). 
(3) Dacă mobilitatea continuă și în primele zile ale lunii următoare celei de raportare, beneficiarul va 
transmite, prin e-mail, forma scanată a Raportului de activitate către doctorat@uaic.ro. 
 
Art. 10 (1) Rapoartele de activitate vor fi avizate de Tutorele de panel, pe baza informațiilor rezultate 
din centralizarea prezenței beneficiarilor la activitățile proiectului și verificării conținutului 
rapoartelor de activitate. 
(2) Condiția minimă pentru avizarea Raportului de activitate este reprezentată de frecventarea 
programului de cercetare avansată, în condițiile existenței unor condiții obiective care să împiedice 
participarea la celelalte activități organizate în cadrul proiectului. 
 
Art. 11 Beneficiarii ale căror rapoarte de activitate au fost avizate de Tutorele de panel vor fi incluși 
în Centralizatoarele de plată, pe care le va aproba Managerul proiectului și care vor sta la baza plății 
efective a burselor pentru luna respectivă. 

http://www.uaic.ro/
http://www.uaic.ro/
mailto:doctorat@uaic.ro
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Art. 12 Bursa doctorand/cercetător postdoctorat NU se va putea acorda și acelor beneficiari care 
primesc bursă din alta sursă de finanțare. 
 
Art. 13 Întreruperea studiilor de către doctorand/cercetător postdoctorat sau de către instituția 
organizatoare de doctorat, prin exmatriculare, conduce la încetarea finanțării doctorandului/ 
cercetătorului postdoctorat respectiv şi la recuperarea cuantumului sumelor plătite acestuia până la 
acel moment.  
 
Art. 14 Metodologia privind acordarea burselor doctorand și a burselor cercetător postdoctorat va fi 
publicată pe pagina web a universității (www.uaic.ro) și va fi discutată cu beneficiarii proiectului, 
pentru a asigura aplicarea ei corespunzătoare pe perioada de acordare a acestor burse. 
 
Art. 15 Prezenta metodologie a fost elaborată de echipa de implementare a proiectului proiectului 
„Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața 
muncii” – cod MySMIS 153322, la data de 10 octombrie 2022, şi poate fi modificată sau completată 
în funcție de nevoile specifice care decurg din implementarea proiectului. 
 
 
 

Manager proiect, 
Conf. univ. dr. BRÎNZĂ Florin 

http://www.uaic.ro/

