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Capitolul I. Prevederi generale 

 

Art. 1. Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca (UMF Cluj), în 

parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV Cluj), va 

susține cercetarea științifică și dezvoltarea resurselor umane prin acordarea de 102 burse pentru 

cercetătorii doctoranzi și postdoctoranzi. Proiectul are durata de 3 ani, iar cei 102 cercetători 

doctoranzi și postdoctoranzi vor fi împărțiți în 3 serii după cum urmează:  

 seria 1 -  20 doctoranzi și 9 cercetători postdoctoranzi înmatriculați la UMF Cluj, respectiv 3 

doctoranzi și 2 cercetători postdoctoranzi înmatriculați la USAMV Cluj; 

 seria 2 -  20 doctoranzi și 9 cercetători postdoctoranzi înmatriculați la UMF Cluj, respectiv 3 

doctoranzi și 2 cercetători postdoctoranzi înmatriculați la USAMV Cluj;  

 seria 3 -  19 doctoranzi și 10 cercetători postdoctoranzi înmatriculați la UMF Cluj, respectiv 4 

doctoranzi și 1 cercetător postdoctorand înmatriculați la USAMV Cluj.  

Fiecare beneficiar din grupul țintă va avea obligatoriu un conducător de doctorat/mentor pentru programul 

postdoctoral din UMF Cluj, respectiv din USAMV Cluj, conform repartiției de mai sus. Candidații care se 

înscriu în competiție pentru un loc de postdoctorand, nu trebuie să dețină această calitate la momentul 

înscrierii. Ei vor dobândi calitatea de cercetători postdoctoranzi la una dintre cele două Universități 

partenere, prin acceptarea lor în grupul țintă al proiectului. Aceștia vor fi sprijiniți prin intermediul  unui 

proiect din cadrul Planului Operațional Capital Uman, care asigură finanțare din fonduri structurale 

(Fondul Social European): Academia Cercetătorilor Antreprenori în Medicină, Manager proiect Prof. Dr. 

Radu Badea.  

 

Art. 2. Bursele pentru doctoranzi și post-doctoranzi se vor acorda pe baza unui concurs de dosare care se 

vor depune în mediul online și vor fi evaluate de reprezentanții celor două universități partenere în 

proiect.  

 

Art. 3. Cuantumul burselor va fi echivalentul în lei a 400 euro/lună (1861 lei) pentru doctoranzi și 600 

euro/lună (2791,5 lei) pentru postdoctoranzi pentru o perioadă de maxim 12 luni.   

 

Art. 4. Maxim 15 doctoranzi sau postdoctoranzi pot beneficia de sprijin financiar, în vederea achitării 

taxei de publicare a unui articol științific într-o publicație indexată în baze de date internaționale, în 

valoare de maxim 5000 lei/articol (plus TVA). Plata taxei de publicare se va face în baza unui 

regulament de selecție și publicare a articolelor științifice, pe baza unei competiții transparente și 

echitabile pentru toți participanții la proiect. 

 

PROCEDURA DE SELECȚIE 

privind acordarea burselor POCU pentru cercetătorii doctoranzi și post doctoranzi în cadrul 

proiectului - Academia Cercetătorilor Antreprenori în Medicină 
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Art. 5. Toți cei 102 cercetători doctoranzi și postdoctoranzi din grupul țintă al proiectului, vor putea 

beneficia de sprijin financiar în valoare de maxim 2500 lei/persoană (plus TVA), pentru participarea la 

conferințe în domeniul de cercetare pe parcursul proiectului. 

 

Art. 6. Cel puțin 77 de participanți la programul de formare al competențelor antreprenoriale vor fi 

selectați pentru a participa la un curs de manager de proiect acreditat ANC (Autoritatea Națională pentru 

Calificări). Selecția se va realiza pe baza unei proceduri de selecție bazată pe criterii obiective, cu 

respectarea principiilor egalității de șanse și a nediscriminării.  

 

Art. 7. Comisia de evaluare va fi formată din membrii echipei de implementare al proiectului POCU 

responsabili de formarea grupului țintă după cum urmează: 

1. Membru 1 - Expert Coordonator recrutare si retenție grup ținta - Dr. Radu Pîrlog  

2. Membru 2 - Coordonator activități practice - lider proiect - solicitant - Prof. Dr. Floarea Mocean 

3. Membru 3 - Expert responsabil grup țintă partener 2 - Prof. Dr. Adela Pintea 

4. Membru 4 - Coordonator program de formare - Șef Lucr. Dr. Bogdan Covaliu 

5. Membru 5 - Expert formare studii doctorale si postdoctorale - Prof. Dr. Radu Oprean 

6. Președintele comisiei de evaluare - Manager de proiect - Prof. Dr. Radu Badea 

 

Art. 8. Comisia de evaluare stabilește punctajul aplicaților după analizarea dosarelor de concurs 

depuse conform calendarului anual de selecție pe adresa de email acamed.umfcluj@gmail.com. Dosarul 

de concurs va conține următoarele documente:  

- Formular de înscriere (Anexa I )  

- Plan de cercetare transversală și dezvoltare carieră (Anexa II) 

- CV în format european (datat și semnat) care va include lista publicațiilor (Anexa IV) 

- Scrisoare de motivație (Maxim 1 pagina) 

- Declarație că nu participă simultan în alt proiect cu același obiectiv  

- Copie dupa cartea de identitate 

- Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor personale (Acord GDPR) 

- Copie diploma de doctorat pentru candidații postdoctoranzi 

Toate documentele vor fi semnate, datate, scanate și apoi trimise prin email la adresa specificată mai 

sus. Anexa IV va fi trimisă către aceeași adresa de email și în format editabil (word). 

 Art. 9. Doctoranzii și postdoctoranzii selectați pentru bursele de dezvoltare a competențelor 

antreprenoriale, vor semna un contract de participare în proiect cu universitatea la care sunt înregistrați, 

prin care îşi vor asuma criteriile minime de performanţă menționate la Cap. IV, Art. 1 din prezentul 

regulament. 

 

Art. 10. Participarea în prezentul proiect se va desfășura pe parcursul a 12 luni de la data semnării 

contractului de participare în proiect.  

 

Capitolul II. Criterii de eligibilitate  

 

Art. 11. Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă formate din doctoranzi și cercetători postdoctorat 

trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții: 
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1.1. Sunt cetațeni UE cu domiciliul sau reședința în România, care urmează programe doctorale 

sau postdoctorale subvenționate de la bugetul de stat, în regim cu taxa sau din alte surse legal 

constituite. 

1.2. Au domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect: Nord-

Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia. 

1.3. Sunt înmatriculați ca doctoranzi în ultimii doi ani de studii doctorale la data începerii 

modulului de formare antreprenoriala și consiliere și orientare profesională pentru anul respectiv 

la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect (în cazul în care doctoranzii 

beneficiază de prelungire a studiilor de doctorat, cu 1-2 ani, conform legii, ultimii doi ani de studii 

pentru care se poate furniza în proiect sprijinul pentru studenți doctoranzi se modifica 

corespunzător) sau vor fi afiliați ca cercetători post-doctoranzi, la instituțiile care au calitatea de 

beneficiar sau parteneri în proiect (UMF Cluj și USAMV Cluj). Cercetătorii postdoctorat selectați 

în grupul țintă trebuie să dețină titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate cu 

cel mult 5 ani înainte de admiterea în prezentul program postdoctoral. La data selecției în grupul 

țintă, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada 

echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare. 

1.4. Pe parcursul perioadei de participare la activitățile proiectului trebuie să facă dovada 

participării la programul de învățare antreprenorială cu componentă practică și la programul de 

consiliere profesională, dezvoltat și pus la dispoziția grupului țintă de către cele două Universități 

și partenerii acestora. 

1.5. Nu au mai participat la programe de îmbunătățire a competențelor antreprenoriale și nu au 

fost grup țintă în proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale (pentru 

evitarea dublei finanțări). 

1.6. Cercetările studiilor doctorale/post-doctorale se încadrează în domeniile prioritare ale 

Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare 

inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, prevăzute în Strategia 

Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020: sănătate și bioeconomie. 

 

Capitolul III. Metodologie de selecție  
Art. 12. Selecția cercetătorilor doctoranzi și post-doctoranzi se va face pe baza unui concurs de selecție, 

prin trimiterea de către candidat a dosarului de concurs, în format electronic, conform calendarului anual 

de selecție, către adresa de email: acamed.umfcluj@gmail.com. Dosarul de concurs va conține 

următoarele documente:  

- Formular de înscriere (Anexa I ) 

- Plan de cercetare transversală și dezvoltare carieră (Anexa II) 

- CV în format european (datat și semnat) care va include lista publicațiilor (Anexa IV) 

- Scrisoare de motivație (Maxim 1 pagina) 

- Declarație că nu participă simultan în alt proiect cu același obiectiv  

- Copie dupa cartea de identitate 

- Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor personale (Acord GDPR) 

- Copie diploma de doctorat pentru postdoctoranzi 

Toate documentele vor fi semnate, datate, scanate și apoi trimise prin email la adresa specificată mai 

sus. Anexa IV va fi trimisă către aceeași adresa de email și în format editabil (word). 
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Art. 13. Aplicațiile vor fi evaluate conform grilei de punctaj, anexate prezentului regulament (Anexa III). 

Vor fi selectați pentru participarea în programul de dezvoltare antreprenorială, candidații care respectă 

criteriile de eligibilitate, în ordinea punctajului obținut,  în funcție de numărul de locuri disponibile în 

fiecare serie, la secțiunea pentru care sunt eligibili (doctoranzi/postdoctoranzi, UMF/USAMV). 

 

Art. 14. În cazul în care aplicantul se va califica pentru participarea în program ca urmare a evaluării 

dosarului său, acesta are obligația de a depune toate documentele trimise pe adresa de email 

acamed.umfcluj@gmail.com, semnate în original, la adresa comunicată prin scrisoarea de acceptare în 

termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor selecției.  

 

Art. 15. Nu se acceptă completarea sau înlocuirea documentelor din dosar după depunerea acestuia în 

format electronic.  

 

Art. 16. Se va constitui o comisie de evaluare desemnată prin decizie a reprezentantului legal  a dosarelor 

depuse. Membrii sunt cadre didactice și cercetători cu experiență relevantă în cercetarea științifică și 

antreprenoriat (ex. cercetare fundamentală, clinică etc.); comisia va include membri ai echipelor de 

implementare a proiectului POCU, așa cum sunt specificați la Art. 7, Cap. 1 al prezentului regulament. În 

cazul indisponibilității unuia dintre membrii, sau unor situații de incompatibilitate, Președintele Comisiei 

va desemna un alt evaluator, din rândul echipei de implementare a proiectului. Fiecare aplicație va fi 

evaluată în mod independent de către 2 membri din comisie. Pentru calculul punctajului final, se va face 

media punctajelor acordate de fiecare evaluator.  

 

Art. 17. Planul de dezvoltare al carierei și de cercetare transversală, CV-urile și scrisorile de motivație 

vor fi evaluate conform grilelor de evaluare atașate prezentului regulament. Punctajul final va fi calculat 

conform formulei: 40% - punctajul obținut în urma evaluării CV-ului,  50% - punctajul obținut în urma 

evaluării planului de dezvoltare a carierei și de cercetare transversală și 10% - punctajul obținut în urma 

evaluării scrisorii de motivație a candidatului. 

 

Art. 18. Departajarea candidaților cu același punctaj situați pe ultimele locuri din clasament se va realiza 

luând în considerare ca prim criteriu – punctajul obținut în urma evaluării CV-ului,  criteriul doi – 

punctajul obținut în urma evaluării planului de dezvoltare al carierei și de cercetare transversală, criteriul 

trei – punctajul obținut în urma evaluării scrisorii de motivație a candidatului, iar criteriul al patrulea va fi 

reprezentat de factorul de impact cumulat conform publicațiilor menționate de candidat în CV și Anexa 

IV.  

 

Art. 19. Comunicarea rezultatelor finale se va face în ordine descrescătoare conform punctajului acordat, 

pe site-ul UMF Cluj, secțiunea Anunțuri, în termen de 10 zile calendaristice de la termenul limită de 

depunere a dosarelor de concurs.  

 

Art. 20. Eventualele contestații de depun la Departamentul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare al UMF 

„Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Str. Louis Pasteur nr. 4, Etaj 3, în termen de 24 ore de la data publicării 

rezultatelor. Contestațiile vor fi analizate de o comisie independentă de cea de evaluare a dosarelor, 

desemnată de Managerul de Proiect. 
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Art. 21. Primii 20 de cercetători doctoranzi și primii 9 cercetători post-doctoranzi aparținând UMF „Iuliu 

Hațieganu” Cluj-Napoca, vor fi declarați admiși în a doua serie de beneficiari ai proiectului. De 

asemenea, primii 3 cercetători doctoranzi și primii 2 cercetători post-doctoranzi aparținând USAMV Cluj-

Napoca, vor fi declarați admiși în prima serie de beneficiari ai proiectului. 

 

Art. 22. În cazul în care pentru unii din candidații declarați admiși există situații obiective care împiedică 

semnarea contractului de finanțare, aceștia vor fi înlocuiți cu următorii din clasamentul final.  

 

Capitolul IV. Criteriile de performanță  
Art. 23. Cercetătorii doctoranzi și post-doctoranzi bursieri vor trebui să îndeplinească pe durata de 

implementare a proiectului următoarele criterii de performanță:  

a. participarea la toate activitățile proiectului;  

b. rapoarte lunare de progres;  

c. cel puțin 1 participare la o conferință din domeniul de interes științific și antreprenorial, pe 

parcursul participării ca beneficiar în proiect;  

d. publicarea a cel puțin un articol științific, într-o revistă indexată în baze de date internaționale; 

e. participarea la programul acreditat ANC de Manager de Proiect (cu excepția situației în care 

deține deja calificarea de Manager de Proiect). 

f. realizarea unui plan de afaceri viabil, ca urmare a participării în program; 

g. realizarea unui plan de dezvoltare în carieră bazat pe interesele, competențele și abilitățile 

fiecărui participant din grupul țintă, ca urmare a participării în program; 

h. să finalizeze studiile doctorale/programul postdoctoral la timp (4 ani doctoranzi/1 an 

postdoctoranzi, sau, după caz, în perioada de sustenabilitate a proiectului, dar nu mai târziu de 3 

ani de la finalizarea implementării acestuia pentru studenții doctoranzi, respectiv 1 an pentru 

cercetătorii postdoctorat). 

 

Art. 24. Doctoranzii și postdoctoranzii vor menționa în publicațiile obligatorii pe proiect afilierea 

instituțională „UMF Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca sau USAMV Cluj-Napoca precum și mențiunea 

„Proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”.  

 

Capitolul V. Documente obligatorii 
Art. 1. Dosarul aplicantului trebuie să cuprindă:  

- Formular de înscriere (Anexa I )  

- Plan de cercetare transversală și dezvoltare carieră (Anexa II) 

- CV în format european (datat și semnat) care va include lista publicațiilor (Anexa IV) 

- Scrisoare de motivație (Maxim 1 pagina) 

- Declarație că nu participă simultan în alt proiect cu același obiectiv  

- Copie dupa cartea de identitate 

- Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor personale (Acord GDPR) 

- Copie diploma de doctorat pentru candidații postdoctoranzi 

 

Art. 2. Toate documentele vor fi trimise în format electronic, semnate, arhivate, către adresa de email 

acamed.umfcluj@gmail.com, până la data limită anunțată pentru fiecare serie de cursanți. După 
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acceptarea în grupul țintă al proiectului, aplicanții vor depune toate documentele în copie certificată la 

comisia de selecție și vor semna contractul de participare în proiect. 

 

Capitolul VI. Sancțiuni 

Art. 25. Dosarele candidaților vor fi respinse dacă: 

1. Încalcă oricare din condițiile de formă ale prezentului regulament.  

2. Nu respectă formularele și anexele prezentului regulament. 

 

Capitiolul VII. Dispozitii finale  

Prezentul Regulament, cu modificări ulterioare, a fost aprobat în ședințele Consiliului de Administrație 

conform Hot. 27588 / 25.11.2019, si Hot. 8695 / 25.05.2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact: 

Director de proiect Prof. Dr. Badea Ion Radu – rbadea2012@gmail.com 

Coordonator program de formare Șef Lucrări Dr. Covaliu Bogdan – covaliu.bogdan@umfcluj.ro  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Facultatea de Medicina, Str. Victor Babeș, 

nr. 8, Telefon: 0264597256, e-mail: depcdi@umfcluj.ro 

 

 

 

mailto:rbadea2012@gmail.com
mailto:bogdancovaliu@gmail.com
mailto:depcdi@umfcluj.ro


 
Proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 

 

 

 

 

Subsemnatul ________________________, cu domiciliul în _______________________, identificat prin 

CI seria ___, nr. _______, CNP _____________________, declar pe propria răspundere, că până la data 

înscrierii în grupul țintă al proiectului "Academia Cercetătorilor Antreprenori în Medicină - ACAMed”, 

co-finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, în baza contractului de 

finanţare nr. 47551/26.06.2019, nu am mai participat la programe de îmbunătățire a competențelor 

antreprenoriale și nu am fost parte a grupului țintă în proiecte POSDRU care au vizat participarea la 

programe antreprenoriale (pentru evitarea dublei finanțări).  

 

Declar de asemenea, că pe parcursul participării ca membru grup țintă, în proiectul mai sus menționat, nu 

voi beneficia în același timp, de alte programe de îmbunătățire a competențelor antreprenoriale, finanțate 

din fonduri publice. 

 

 

Data  Nume și prenume 

 

  Semnătura 

 

.  
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Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor personale (Acord GDPR) 

 

 

 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor 

electronice Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca are obligaţia de a 

administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le 

furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. 

 

Scopul colectării datelor este identificarea grupului tinta si analiza nevoilor viitorilor participanti in cadrul 

proiectului „Academia Cercetatorilor Antreprenori in Medicina - ACAMed” co-finanţat prin Programul 

Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, în baza contractului de finanţare nr. 47551/26.06.2019. 

Datele vor fi utilizate pentru comunicarea în cadrul proiectului ACAMed, precum și pentru raportarea 

grupului țintă către autoritățile de resort.  

 

 

Sunteți de acord cu prelucrarea datelor persoanale în cadrul proiectului POCU - ACAMed? 

 

DA 

 

NU 

 

 

 

 

 

 

 

Data  Nume și prenume 

 

  Semnătura 
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Anexa I 

Formular de înscriere  

Proiect POCU – Academia Cercetătorilor Antreprenori în Medicină 

 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca (UMF Cluj), în parteneriat cu 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV Cluj), va susține 

cercetarea științifică și dezvoltarea resurselor umane prin acordarea de 102 burse pentru cercetătorii 

doctoranzi și postdoctoranzi. Proiectul are durata de 3 ani, iar cei 102 cercetători doctoranzi și 

postdoctoranzi vor fi împărțiți în 3 serii după cum urmează:  

seria 1 -  20 doctoranzi și 9 cercetători postdoctoranzi înmatriculați la UMF Cluj, respectiv 3 

doctoranzi și 2 cercetători postdoctoranzi înmatriculați la USAMV Cluj;  

seria 2 -  20 doctoranzi și 9 cercetători postdoctoranzi înmatriculați la UMF Cluj, respectiv 3 

doctoranzi și 2 cercetători postdoctoranzi înmatriculați la USAMV Cluj;  

seria 3 -  19 doctoranzi și 10 cercetători postdoctoranzi înmatriculați la UMF Cluj, respectiv 4 

doctoranzi și 1 cercetător postdoctorand înmatriculați la USAMV Cluj.  

Fiecare beneficiar din grupul țintă va avea obligatoriu un conducător de doctorat/mentor pentru programul 

postdoctoral din UMF Cluj, respectiv din USAMV Cluj, conform repartiției de mai sus. Aceștia vor fi 

sprijiniți prin intermediul  unui proiect din cadrul Planului Operațional Capital Uman, care asigură 

finanțare din fonduri structurale (Fondul Social European): 

 

Proiectul își propune dezvoltarea abilităților manageriale și antreprenoriale ale grupului țintă:  

- studenți doctoranzi aflați în anii 3 sau 4 de doctorat (finalizare 2021/2022) 

- cercetători post doctorat (persoane aflate in primii 5 ani de la obținerea titlului științific de doctor. Titlu 

de doctor obtinut mai recent de 10.10.2015) 

 

Proiectul se va desfășura pe parcursul a 3 ani 2019 – 2022 si va cuprinde 3 cicluri de formare, de cate 12 

luni fiecare, pentru persoanele aflate in grupul țintă.  

 

Participanții in cadrul programului de formare vor beneficia pe perioada de formare (12 luni) de o bursa 

în valoare de: 

400 Euro/luna (1861 lei) pentru doctoranzi 

600 Euro/luna (2791,5 lei) pentru post-doctoranzi. 

 

Participanții în proiect vor avea ocazia ca pe lângă participarea la sesiuni de formare manageriala si 

antreprenoriala de a beneficia de burse pentru participarea la manifestări științifice si publicarea de 

articole medicale in reviste indexate ISI. 

 

Pe durata programului de formare fiecare participant va beneficia de îndrumarea unor mentori si de un 

program complex de consiliere profesionala pentru a facilita dezvoltarea personalizata a competentelor 

fiecărui participant în cadrul proiectului.  
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De asemenea, participanții în cadrul proiectului vor avea ocazia să participe la stagii de practică la 

partenerii proiectului din mediul privat în vederea dezvoltării de relații de colaborare pentru realizarea de 

proiecte antreprenoriale, de cercetare sau angajarea in viitor a participanților.  

 

Completarea acestui formular reprezintă înscrierea dumneavoastră în proiect. Vă rugăm completați cu 

atenție toate secțiunile acestui formular.  

 

 

I. Date generale 

 

1. Nume si Prenume 

 

 

2. Adresa de domiciliu 

Vă rugăm specificați adresa la care aveți înregistrat domiciliul.  Tara, judet, localitate, strada, nr., bl., sc., 

ap. 

 

 

3. Adresa de email 

 

 

4. Numar telefon 

 

 

5. Dețineți o diplomă de Manager de Proiect acreditată de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) 

DA 

NU 

 

 

6. Loc de Muncă – detaliați situațiile care corespund statutului dumneavoastră actual: 

Medic rezident (specialitatea si anul de rezidentiat), Angajat UMF/USAMV (gradul didactic, disciplina, 

perioada determinata – pana cand, perioada nedeterminata, etc), Angajat pe PFA (Persoana Fizica 

Autorizata), loc de munca in mediul privat (detaliati). În situația în care aveți mai multe locuri de muncă, 

vă rugăm să le enumerați pe toate. 

 

 

7. Perspectiva dezvoltării unei inițiative antreprenoriale (o afacere/un proiect de cercetare/o campanie de 

sănătate publică/educație medicală etc.) 
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Va rugăm detaliați care ar fi perspectivele dumneavoastră în domeniul medical și nu numai de a dezvolta 

o afacere  (ex. deschiderea unui cabinet propriu, dezvoltarea unui produs/serviciu ca urmare a cercetărilor 

efectuate de dumneavoastră, etc) 

 

 

 

8. Ați fi interesat de colaborarea cu mediul privat în realizarea obiectivelor dumneavoastră de cercetare? 

Daca da, în ce domeniu și cu ce fel de firme (Ex. firme de IT, companii farmaceutice, unități medicale, 

instituții publice, Universități, alte domenii). 

 

 

 

9. Ati fi interesat de obținerea de finantare pentru publicarea în reviste ISI cu factor de impact? 

DA 

NU 

 

 

10. Statut – An universitar 2020-2021 

Doctorand An 3 

Doctorand An 4 

Cercetator Post-Doctorat (titlul de doctor obtinut in ultimii 5 ani, între 10.10.2015 – 10.10.2020) 

Alta situatie 

 

 

11. Ati fi interesat de efectuarea de stagii practice la instituții publice sau private din Cluj pentru 

dezvoltarea personală? 

DA 

NU 

 

12. Exemple de instituții publice/ private unde ați fi interesat să efectuați stagii practice 

 

 

II. Secțiune pentru Cercetători post-doctorat 

 

1. Data obținerii titlului stiințific de doctor 

 

 

2. Domeniul de activitate 

Medicină 

Medicină Dentară 
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Farmacie 

Medicină Veterinară 

 Biotehnologii 

 

3. Coordonator științific (Gradul didactic, nume, prenume, afilierea - universitate, disciplina, 

departament) pentru programul de cercetare post-doctorală. 

 

 

4.Domeniul de cercetare 

Va rugam detaliați in 2-3 paragrafe tema de cercetare pe care ați dori sa o abordați în cadrul studiilor 

postdoctorale. 

 

 

 

 

5. Numar publicații an precedent încheiat 

Vă rugăm specificati numarul de articole publicate în anul precedent și indexarea acestora (BDI, ISI, etc). 

 

 

 

6. Perspectiva de promovare 

Mă aștept la o promovare în următorul an 

Mă aștept la o promovare în următorii 2 ani 

Mă aștept la o promovare în următorii 3 ani 

Momentan nu sunt angajat 

 

 

 

III. Secțiune pentru Doctoranzi 

 

1. Titlu teza de doctorat 

 

 

2. Îndrumător științific dcotorat 

 

 

3. Domeniul de activitate 

 Medicina 
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 Medicina Dentara 

 Farmacie 

 Medicina Veterinara 

 Biotehnologii 

 

 

4. Stadiul publicării de articole stiintifice 

 Articol BDI-1 publicatie 

 Articol BDI-2 publicatii 

 Articol ISI-1 publicatie 

 Articol ISI-2 publicatii 

 Mai multe articole publicate 

 

5. Specialitate rezidentiat (Daca sunteti medic specialist va rugam sa specificati acest lucru) 

 

 

6. An rezidentiat  

 

 

 

7. An finalizare rezidentiat 

 

 

 

8. Perspectivă finalizare studii doctorale 

 Urmatorul an 

 Urmatorii 2 ani 

 Urmatorii 3 ani 

 Mai mult de 3 ani 

 

 

9. Perspectiva publicării de articole științifice în următoarele 12 luni 

Voi trimite un articol spre publicare 

Voi publica 1 articol ISI 

Voi publica 1 articol BDI 

 

 

 

Data  Nume și prenume 

 

  Semnătura 
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Anexa II 

Plan de cercetare transversală și dezvoltare carieră 

Structură 

 

Descriere: Prin prezentul Plan de cercetare transversală  se urmărește stimularea gândirii 

antreprenoriale și de transfer tehnologic în rândul doctoranzilor și postdoctoranzilor din cadrul UMF 

Cluj-Napoca și USAMV Cluj-Napoca.  

În cadrul Planului de cercetare transversală  comisia de evaluare va urmări identificarea de către 

aplicanți a sinergiilor din domeniile lor de cercetare cu mediul privat ce pot fi utilizate pentru 

dezvoltarea de servicii și produse cu un potențial de impact economic în piață.  

Planul de cercetare transversală  trebuie să fie realizat pe baza experienței acumulate de către 

doctorand / postdoctorand în domeniul propriu de cercetare și pe baza planurilor de dezvoltare în 

carieră ale acestuia.  

 

1. TITLUL – maxim 300 caractere 

(scurt, clar, concis şi în concordanţă cu proiectul) 

 

 

 

2. Scopul şi Obiectivele proiectului maxim ½ pagină 

Vă rugăm să prezentaţi obiectivele clar definite, SMART subliniind următoarele trei aspecte:  

(1) obiectivele concrete ale proiectului, (2) elementele de originalitate şi inovaţie aduse în domeniu 

prin aplicarea obiectivelor; (3) impactul proiectului în domeniul ştiinţific și mediului antreprenorial; 

(4) obiectivele proiectului în ceea ce privește dezvoltarea carierei dumneavoastră ca urmare a 

implementării proiectului. 

 

 

 

 

3. Calitatea tehnică maxim 2 pagini 

- Descrierea proiectului: a se evidenția aspecte legate de necesitate, descrierea serviciului, 

produsului dezvoltat 

- Aspectul inovativ al proiectului: a se evidenția aspecte legate de modalitatea de valorificare la 

sfârșitul proiectului (industrializare – introducere în fabricație, potențialul de comercializare), riscul 

tehnologic, riscul comercial. 

- Starea inițiala a ideii de proiect: idee/ dezvoltare brevet/ cerere brevet / brevet OSIM/ brevet 

European/ brevet internațional/ model experimental/prototip/alta. 
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4. Potențialul de impact socio-economic estimat maxim 2 pagini 

- Tipul de activitate din cadrul proiectului: cercetare industrială, dezvoltare experimentală, studii de 

fezabilitate tehnică, protecţia drepturilor de proprietate  intelectuală conform specificaților proiectului, 

inovare de proces şi organizaţională în servicii, procurarea de servicii suport şi de consultanţă pentru 

inovare. 

- Impactul economic al produsului/serviciului dezvoltat 

- Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale existente pe piață descrieţi 

principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră in raport cu cele oferite de 

concurenţă). 

- impactul activităților de cercetare asupra dezvoltării profesionale a cercetătorului 

 

 

 

 

5. Planul de diseminare maxim ½ pagină 

Cum intenționați să faceți cunoscute rezultatele cercetărilor dumneavoastră (publicații, transfer 

tehnologic, brevete, etc)? Vă rugăm să aveţi în vedere diseminarea rezultatelor proiectului printr-o 

prezentare la cel puţin o conferinţă din domeniul de interes ştiinţific. 

 

 

 

Data  Nume și prenume 

 

  Semnătura 
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Anexa III 
 

Grilă evaluare dosar 
 

 

NUME ȘI PRENUME APLICANT ______________________________________________________ 

 

1. CV-ul candidatului 

1. Vizibilitate internațională – articole publicate
1
 

Reviste ISI cu 

FI
2
 

Naționale și/sau 

internaționale 

Reviste ISI fără 

FI 

Naționale și/sau 

internaționale 

Reviste non ISI 

(BDI)
3
 

 

Lucrari in extenso 

/ volume de 

rezumate naționale 

și/sau 

internaționale 

indexate ISI
4
 

Lucrari in extenso / 

volume de rezumate 

naționale și/sau 

internaționale non-

ISI
5
 

Nr. articole autor 

principal
6 

= 

 

Punctaj 

(FI+2p/articol)   

Nr. articole 

autor principal 

=  

 

 

Punctaj 

(1p/articol)  

Nr. articole 

autor principal 

=  

 

 

Punctaj 

(0.25p/articol)   

 

Nr. articole autor 

principal =  

 

Punctaj 

(0.5p/proceedings 

paper)   

 

Punctaj (0,3 

p/meeting 

abstract) 

Nr. articole autor 

principal =  

 

Punctaj (0.3p/ 

proceedings paper)   

 

Punctaj 

(0,2p/prezentare 

orala/poster/rezumat) 

 

Nr. articole 

coautor =  

 

Punctaj 

(FI+1p/articol)  

 

Nr. articole 

coautor = 

 

Punctaj 

(0.5p/articol)   

Nr. articole 

coautor =  

 

Punctaj 

(0.1p/articol)  

Nr. articole 

coautor =  

 

Punctaj (0.1p/ 

proceedings paper/ 

meeting abstract) 

Nr. articole coautor 

=  

 

Punctaj (0.1p/ 

proceedings paper/ 

prezentare orala 

/poster/rezumat) 

     

Punctaj total :   

 

                                                 
1
  Se raportează lucrările tip: article inclusiv case report, review, letter, editorial material. 

2
 FI = Factor de impact conform Web of Science pentru anul publicarii lucrarii 

3
 BDI = lucrari publicate in reviste pe site-ul carora sunt precizate bazele de date internationale in care acestea sunt indexate 

4
 Se raportează lucrările tip: proceedings paper, meeting abstract 

5
 Se raportează lucrările tip: proceedings paper, lucrare orală, poster, rezumat 

6
 Autor principal = prim autor, autor corespondent, ultim autor 
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2. Implicarea în proiecte de cercetare (exclus proiecte POSDRU si Granturi interne)  

Funcție ocupată în proiect  Punctaj 

 Director de proiect (proiecte nationale si internationale) - 5p/proiect  

 Responsabil proiect - 3p/proiect  

 Membru în echipă proiect - 1p/proiect  

Punctaj total:   

 

3. Alte realizări notabile din CV-ul candidatului 

Domeniu  Punctaj 

 Activitate de voluntariat - maxim 2 puncte  

 Activități antreprenoriale - maxim 4 puncte  

 Activități de reprezentare (politică, administrativă, etc) - maxim 2 puncte  

 Alte activități - maxim 2 puncte  

Punctaj total:   

 

 

Punctaj total   

 

2. Plan de cercetare transversală și dezvoltare carieră 

 

1.  Scop și Obiective = 10p 

Scop și Obiective Punctaj 

Scopul și obiectivele sunt bine formulare conform criteriilor SMART – max. 10 puncte  

Punctaj  

 

2. Calitatea Tehnică = 40p 

Calitate Tehnică  Punctaj 

Caracterul inovativ – maxim 10 puncte  

Calitatea științifică – maxim 20 puncte  

Relevanța și potențialul de transfer tehnologic – maxim 10 puncte  

Punctaj   

 

3. Potențialul de impact socio-economic estimat = 40p 

Potențialul de impact socio-economic estimat Punctaj 

Potențialul de impact economic al produsului/serviciilor dezvoltate – maxim 10 puncte  

Utilizarea de măsuri de inovare socială și includerea tehnologiilor TIC – maxim 10 

puncte 

 

Poziția pe piață a produsului/serviciului dezvoltat comparativ cu concurența – maxim  
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10 puncte 
Impactul activităților de cercetare asupra dezvoltării profesionale a cercetătorului – maxim 10 

puncte 

 

Punctaj   

 

4. Planul de diseminare = 10p 

Planul de diseminare Punctaj 

Modul de diseminare a rezultatelor (publicații, transfer tehnologic, brevete) este 

oportun ales – maxim 10 puncte 

 

Punctaj  

 

 

Punctaj total:  

 

3. Punctaj Final (CV-ul candidatului + Plan de cercetare transversală și dezvoltare carieră) 

 

Punctaj Final Punctaj 

CV-ul candidatului - Punctaj total * 40%  

Plan de cercetare transversală și dezvoltare carieră * 50%  

Scrisoare de motivație – maxim 10 puncte *10%  

Punctaj   

 

IMPORTANT: punctajul poate fi acordat la fiecare secțiune pana la limita maxima si cu zecimale 
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*ISI = article, editorial material, letter, review; 

**FI = Factor de impact din anul publicarii, conform Web of Science;  

***Autor principal = prim autor, autor corespondent, ultim autor; 

**** Volume de rezumate = doar Proceedings Paper. 

 
 

ANEXA IV 

 

LISTĂ PUBLICAȚII DOCTORANZI 

 

O publicație se menționează o singură dată și doar la o singură categorie. 

I. 

REVISTE ISI* cu Factor de Impact** (FI) 

 

 TITLU AUTORI REVISTA 

 

LINK / SITE FI 

Autor 

principal*** 

 

     

     

     

     

Coautor 

 

     

     

     

     

II. 

REVISTE ISI* fără Factor de Impact** (FI) 

 

 TITLU AUTORI REVISTA 

 

LINK / SITE 

 

Autor 

principal*** 
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*ISI = article, editorial material, letter, review; 

**FI = Factor de impact din anul publicarii, conform Web of Science;  

***Autor principal = prim autor, autor corespondent, ultim autor; 

**** Volume de rezumate = doar Proceedings Paper. 

 
 

Coautor 

 

    

    

    

    

 

III. 

REVISTE non ISI (BDI și/sauB+) 

 

 TITLU AUTORI REVISTA 

 

LINK / SITE 

 

Autor 

principal*** 

 

    

    

    

    

Coautor 

 

    

    

    

    

 

IV. 

Volume de rezumate**** 

 naționale și/sau internaționale  

 Prezentare 

orală (PO) 

/ Poster (P) 

TITLU AUTORI REVISTA 

 

LINK / SITE 

 

Autor 

principal*** 
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*ISI = article, editorial material, letter, review; 

**FI = Factor de impact din anul publicarii, conform Web of Science;  

***Autor principal = prim autor, autor corespondent, ultim autor; 

**** Volume de rezumate = doar Proceedings Paper. 

 
 

      

     

Coautor 

 

     

     

     

     

 

 

 

Data   Nume și prenume 

 

   Semnătura 

  

 

 

 


