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Metodologia de acordare a premiilor studenților doctoranzi care susțin teza de doctorat 
în cadrul proiectului „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în 

pregătirea inserției în piața muncii” 
 
 

Art. 1. Prezenta metodologie este elaborată în cadrul proiectului „Suport educațional și formativ pentru 
doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”, în scopul stabilirii procedurii de 
acordare a premiilor pentru studenții doctoranzi care susțin teza de doctorat până la data de 30 
octombrie 2023. 
 
Art. 2. Fondul de premiere este de 313.879,28 lei. Vor fi alocate 44 de premii în valoarea nominală de 
7.133,62 lei pentru doctoranzii care și-au îndeplinit condiţiile contractuale asumate în cadrul proiectului, 
au parcurs toate activităţile derulate prin proiect şi au susținut teza de doctorat până la data de 
30.10.2023. Premiile acordate în cadrul prezentei competiții vor fi impozitate în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare la momentul acordării acestora. 
 
Art. 4. Sunt eligibili pentru a beneficia de aceste premii  doctoranzii  care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiții: 
 
– sunt membri ai grupului țintă al „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători 
în pregătirea inserției în piața muncii” POCU/993/6/13/153322; 
– și-au îndeplinit condiţiile contractuale asumate la semnarea contractului de sprijin financiar; 
– au parcurs toate activităţile derulate prin proiect (până la momentul depunerii cererii); 
– au susținut teza de doctorat până la data de 30.10.2023. 
 
Art. 5. În vederea obţinerii premiului, solicitantul va depune o cerere (Anexa 1 la prezenta metodologie) 
însoţită de dovada susținerii tezei, la Biroul pentru Studii Universitare de Doctorat (Rectorat, Corp A, 
etaj 2).  
Important: Premiile vor fi acordate după principiul „primul venit, primul evaluat, primul premiat”. 
 
Art. 6. Cererile vor fi centralizate lunar, analizate de managerul proiectului şi aprobate în condițiile 
prezentei metodologii, în limita plafonului și a bugetului alocat conform cererii de finanţare. Managerul 
proiectului va fi asistat de către Responsabilii grup ţintă şi GDPR în procesul de verificare a eligibilităţii 
candidaţilor.  
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Art. 7. În cazul în care numărul de solicitări depuse până la finalul unei luni depășește bugetul de premii 
disponibil, se aplică următoarele criterii de departajare: 
 
- data şi ora susţinerii tezei de doctorat (primul venit, primul evaluat, primul premiat); 
- calificativul obținut la susținerea tezei; 
- numărul activităților la care a participat solicitantul premiului pe parcursul proiectului (program de 
cercetare avansată, activități de cercetare și de colaborare în rețea, module de cursuri complementare 
și/sau interdisciplinare, efectuarea de mobilități naționale și internaționale, participare la conferințe, 
publicarea de articole științifice, participare la Bazarul științific etc.). 
 
Art. 8. Lista cu beneficiarii premiaţi se publică pe site-ul www.uaic.ro în secțiunea dedicată proiectului. 
 
Art. 9. Fondul de premiere poate fi suplimentat până la finalizarea proiectului, cu aprobarea 
finanțatorului, în cazul înregistrării unor economii în cadrul proiectului și sub rezerva aprobării de către 
finanțator a suplimentării. 
 
Art. 10. Prezenta metodologie a fost elaborată de echipa de implementare a proiectului „Suport 
educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”, 
POCU/993/6/13/153322, la data de 01.02.2023, şi poate fi modificată sau completată în funcţie de 
nevoile specifice care decurg din implementarea proiectului. 
 
 
 
 
 

Manager proiect, 
Conf. univ. dr. BRÎNZĂ Florin 

 



 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

 

  

 

 

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 proiect:  POCU/993/6/13/153322 

                      Anexa 1 
                                                        

                                                     Se aprobă. 
Manager proiect, 

Conf.univ.dr. BRÎNZĂ Florin 
 

Domnule Manager proiect, 

 

Subsemnatul(a)________________________________________________, doctorand(ă) al/a 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea __________________________________,  

domeniul de doctorat: _________________________________________________________, 

conducător ştiinţific: _______________________________________________________________, 

tema de cercetare doctorală: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

membru al grupului ţintă al proiectului „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri 

cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”, POCU/993/6/13/153322, solicit acordarea 

premiului, în conformitate cu Metodologia de acordare a premiilor studenților doctoranzi care susțin 

teza de doctorat. 

 

Menționez că am susținut teza de doctorat în data de ............... și am obținut calificativul .................... 

 

Atașez prezentei cereri raportul de susținere a tezei de doctorat. 

 
 
 
 

Data:          Semnătura, 
 


