Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru 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”
Titlul proiectului „Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin
excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească”
Contract POSDRU/159/1.5/S/140106

METODOLOGIA PRIVIND ASIGURAREA SUSTENABILITATII
PROIECTULUI POSDRU/159/1.5/S/140106
Preambul
Prezenta metodologie este elaborata in conformitate cu:
- prevederile contractului de finantare POSDRU/159/1.5/S/140106,
- prevederile Acordului de parteneriat – forma consolidata conform Actului aditional nr. 3 la
contractul de finantare POSDRU/159/1.5/S/140106,
- prevederile Ghidului Solicitantului – Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte
de tip strategic nr. 159 “Sprijin pentru doctoranzi si cercetatorii postdoctorat”.

 Scop
Instrucţiunile din cuprinsul prezentei metodologii stabilesc efectuarea activitatilor necesare
pentru asigurarea sustenabilitatii proiectului POSDRU/159/1.5/S/140106.
 Descriere
Perioada de sustenabilitate a proiectului este de 36 de luni de la data finalizarii proiectului.
Activitatile din perioada de sustenabilitate a proiectului se efectueaza de catre:
- Institutul de Economie Mondială – Academia Romana (Beneficiar),
- Institutul de Economie Națională - Academia Română (Partener 1 – P1),
- Universitatea Națională de Apărare Carol I (Partener 2 – P2),
- Institutul de Cercetări Juridice Acad. Andrei Rădulescu - Academia Română
(Partener 3 - P3),
- Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (Partener 4 –
P4),
- Academia Tehnică Militară (Partener 5 – P5)
- Osterreichish-Rumanischer Akademischer Verein Austria (Partener 6 – P6),
conform sectiunii - Sustenbilitatea Proiectului – din cuprinsul cererii de finantare.

 Activitatile din perioada de sustenabilitate
Sustenabilitatea proiectului se justifica prin urmatoarele activitati:
a) Transferabilitate – proiectul include activitati care permit continuarea si valorizarea
rezultatelor dupa finalizarea proiectului;
b) Abordare integrata – prin continuarea functionarii structurilor proiectului si dupa
finalizarea acestuia din punct de vedere financiar si institutional;
c) Continuarea activitatilor prin depunerea de alte proiecte cu obiective asemănătoare
de către unii dintre parteneri;
d) Mentinerea retelei de cercetare doctorală si postdoctorală.

 Procedura
a) Transferabilitatea se realizeaza prin:
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- asigurarea sustinerii doctoranzilor din cadrul grupului tinta pana la finalizarea
studiilor; in acest sens doctoranzii pot beneficia de sprijinul profesional al tutorilor si
expertilor cercetare/îndrumători pentru finalizarea tezei de doctorat;
- susținerea participarii doctoranzilor sprijiniti, dupa absolvirea ciclului de studii
universitare de doctorat, la programe postdoctorale pentru continuarea formării lor ca
cercetători, astfel cum va fi detaliat in continuare, in cuprinsul procedurii referitoare la
mentinerea retelei de cercetare doctorala si postdoctorala;
- atragerea si mentinerea doctoranzilor sprijiniti, dupa absolvirea ciclului de studii
universitare de doctorat, în activitatea de cercetare, angajarea lor ca cercetatori in cadrul
centrelor si departamentelor de cercetare din cadrul benficiarului/partenerilor; in acest sens
beneficiarul/partenerul vor anunta doctoranzi sprijiniti despre posturile de personal de
cercetare scoase la concurs in cadrul insitutiei, precum si despre conditiile legale privind
inscrierea la concurs si pentru ocuparea posturilor;
- sprijinirea postdoctoranzilor pentru integrarea corespunzatoare in cercetare, pana la
obtinerea gradului de cercetare/didactic dorit, prin asigurarea indexarii articolelor si lucrarilor
de cercetare publicate in bazele de date infiintate prin intermediul proiectului;
- sprijinirea doctoranzilor si postdoctoranzilor din cadrul grupului tinta al proiectului,
prin acordarea, la cerere, a dreptului de a publica lucrarea finală în cadrul unei edituri
recunoscute CNCSIS sub conditia ca lucarea publicata sa conțina în mod obligatoriu
aknowledgementul - Lucrarea a beneficiat de suport financiar prin proiectul cu titlul „Studii doctorale și postdoctorale Orizont 2020 : promovarea interesului național
prin excelență, competitivitate și responsabilitate în cercetarea științifică
fundamentală și aplicată românească”, număr de identificare contract
POSDRU/159/1.5/S/140106. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește
în oameni ! – cu obligatia din partea bursierilor doctoranzi/postdoctoranzi de a transmite
către Institutul de Economie Mondială rezultatele profesionale obținute ca urmare a
publicării lucrării finale de cercetare în perioada de sustenabilitate a proiectului;
- sprijinirea postdoctoranzilor pentru integrarea pe piata europeana a cercetarii prin
intermediul partenerului transnational (in proiecte internationale de cercetare);
b) Abordarea integrată se realizează prin :
- valorificarea experientei dobândite in cadrul prezentului proiect pentru accesarea
ulterioara a unor proiecte similare din cadrul POCU, precum si a altor programe nationale
si europene ;
- continuarea organizarii de studii universitare de doctorat si valorificarea experientei
dobandite in cadrul acestui proiect pentru imbunatatirea programelor doctorale existente;
- organizarea de intalniri periodice intre reprezentantii benficiarului/partenerilor pentru
analiza rezultatelor proiectului si pentru valorificarea unor oportunitati de implementare a
unor viitoare proiecte;
- raportarea obligatorie de catre parteneri, pana la data de 01.04.2016, a situatiei
doctoranzilor inmatriculati la studii universitare de doctorat in anul universitar 2011/2012,
privind realizarea indicatorului referitor la finalizarea tezei de doctorat, însoţita de
documentele justificative, pentru domeniile de doctorat cu o perioada de desfasurare de 3
ani;
- raportarea obligatorie de catre parteneri, pana la data de 01.04.2017, a situatiei
doctoranzilor inmatriculati la studii universitare de doctorat in anul universitar 2011/2012,
privind realizarea indicatorului referitor la finalizarea tezei de doctorat, însoţita de
documentele justificative, pentru domeniile de doctorat cu o perioada de desfasurare de 4
ani;
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c) Continuarea activitatilor prin depunerea de alte proiecte cu obiective
asemanatoare de catre unii dintre parteneri se realizeaza prin crearea la nivelul
beneficiarului si/sau a partenerilor a unor departamente/compartimente specializate pentru
urmarirea, depunerea si implementarea de proiecte cu finantare din FSE.;
d) Mentinerea retelei de cercetare doctorala si postdoctorala se realizeaza prin:
- continuarea proiectului cu serii anuale de doctoranzi; in acest sens partenerii
organizatori de scoli doctorale (P2 si P5) se vor preocupa de cuprinderea in cadrul
programelor de studii universitare de doctorat a unor teme in sfera promovarii interesului
național prin excelență, competitivitate și responsabilitate în cercetarea științifică
fundamentală și aplicată românească;
- continuarea proiectului prin resurse proprii cu o serie de 20 de postdoctoranzi, atât
doctoranzi (care au finalizat teza de doctorat in timpul proiectului) şi postdoctoranzi care au
beneficiat de sprijin financiar în cadrul proiectului, cât şi postdoctoranzi care nu au
beneficiat de sprijin financiar în cadrul proiectului; în acest sens, Beneficiarul si fiecare
dintre partenerii P1, P2,P3 si P5 din cadrul proiectului:
 vor sustine prin resurse proprii, în perioada de sustenabilitate a proiectului, incepand
cu luna aprilie 2016, minim 4 bursieri postdoctoranzi atât doctoranzi (care au finalizat teza
de doctorat in timpul proiectului) şi postdoctoranzi care au beneficiat de sprijin financiar în
cadrul proiectului, cât şi postdoctoranzi care nu au beneficiat de sprijin financiar în cadrul
proiectului,
 vor asigura, pentru noii cercetatori postdoctoranzi, coordonatori din punct de vedere
stiintific, care ii vor indruma in desfasurarea studiilor postdoctorale,
 vor solicita noilor cercetatori postdoctorali indeplinirea, in perioada de sustenabilitate
a proiectului, a unei prezentari la o conferinta in domeniul de interes stiintific si a 2 (două)
articole publicate in reviste indexate in baza de date internationale, lucrarile
publicate/prezentate avand legatura cu promovarea interesului național prin excelență,
competitivitate și responsabilitate în cercetarea științifică fundamentală și aplicată
românească,
 vor solicita, la finalizarea perioadei de sustenabilitate, intocmirea de către noii
cercetatori postdoctorali a unui raport care va contine datele referitoare la indicatorii
realizati, raportul fiind vizat de coordonatorii stiintifici de la nivelul fiecaruia dintre parteneri si
transmis managerului de proiect, spre avizare.

 Aplicabilitate
Grupul ţintă format în perioada de sustenabilitate a proiectului se constituie în baza
adeziunii cercetătorilor postdoctorali, manifestată în urma anunţului postat de beneficiar pe
site-ul proiectului.
Prezenta metodologie se aplică în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/140106 în
perioada de sustenabilitate a proiectului, respectiv 08.10.2015 – 08.10.2018.

Manager proiect,
CSI Dr. Simona Moagăr-Poladian
Avizat,

Data: .............................

Consilier juridic
Arin Marian Dondera
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