
 

 

 

REGULAMENT 

 

DE SELECŢIE ŞI ÎNMATRICULARE A CERCETĂTORILOR LA 

 

ŞCOALA POSTDOCTORALĂ DIN  S.N.S.P.A 

 

 

 

Capitolul I – Dispoziţii Generale 

 

Art.1  Prezentul  regulament  stabileşte  procedura  de  selecţie  şi  înmatriculare  a  cercetătorilor 

postdoctorali  în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative. 

 

Art.2  (1) Selecţia cercetătorilor se realizează prin concurs. 

(2) Concursul se desfăşoară în două etape: evaluarea dosarelor candidaţilor şi interviu. 

 

Capitolul II – Înscrierea la concursul de selecţie 

 

Art.3   La  concursul  de  selecţie  se  pot  înscrie  candidaţii  care  îndeplinesc  următoarele  

criterii minime: 

a)  au  obţinut  titlul  ştiinţific  de  doctor  cu  cel  mult  5  (cinci)  ani  înainte  de  admiterea  în 

programul de  cercetare  postdoctorală; titlul de doctor trebuie să fi fost obţinut într-unul dintre 

domeniile programelor doctorale ale SNSPA sau într-un domeniu înrudit/conex; 

b) au publicat cel puţin  un articol într-o revistă  ştiinţifică indexată  în minim două baze de 

date internaţionale şi/sau cotate ISI (conform domeniului/ subdomeniului doctoral), criteriul 

este considerat îndeplinit şi în cazul volumelor publicate în calitate de coautor/ coeditor1; 

c)  au  participat  la  cel puțin o conferință naţională sau internaţională. 

 

Art.4   

 
1 Se vor declara eligibili şi candidaţii care, deşi nu au un volum de autor publicat, vor face dovada acceptării spre 

publicare a unui volum  de autor/coordonator/editor  de către o editură naţională sau internaţională CNATDCU. 



 

 

Dosarul  candidatului  la  programul  de  cercetare  postdoctorală  va  cuprinde următoarele 

documente: 

a)   fişa de înscriere, în formatul stabilit în anexa 1 la prezentul Regulament şi care face parte 

integrantă din acesta; 

b)   copie  a  diplomei  de  doctor  sau  a  ordinului  MEN  privind  acordarea  titlului  de  doctor, 

pentru dosarul de înscriere 

c)   copie a dovezii echivalării diplomei de doctor de către MEN, dacă titlul de doctor este 

obţinut în străinătate; 

d)   curriculum vitae în format EuroPass, însoţit de lista lucrărilor publicate/prezentate; 

e)   copie conform cu originalul a certificatului de nastere; 

f)   copie conform cu originalul a certificatului de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui 

(dacă este cazul); 

g)  o scrisoare de recomandare din partea unui profesor coordonator de doctorat din cadrul 

SNSPA,  din  domeniul/  subdomeniul  doctoral  pentru  care  candidează,  profesor  care  îşi 

asumă  mentoratul  candidatului  în  cazul  în  care  acesta  din  urmă  obţine  o  poziţie  de 

cercetător postdoctoral; 

h)   copie a unei lucrări publicate de candidat (în calitate de autor  şi/sau coautor) în reviste 

ştiinţifice indexate în minim două baze de date internaţionale şi/sau cotate ISI ; 

i)    proiectul individual de cercetare postdoctorală, în formatul stabilit în anexa 2 la prezentul 

Regulament şi care face parte integrantă din acesta; 

j)   declaraţie pe propria răspundere privind înţelegerea obligaţiilor contractuale care vor fi 

impuse cercetătorilor postdoctorali în cazul în care vor fi admişi, în formatul stabilit în anexa 

3 la prezentul Regulament şi care face parte integrantă din acesta. 

 

 

 

Capitolul II – Selecţia candidaţilor 

 

Art.5  

Selecţia candidaţilor se va realiza de către comisii organízate pentru fiecare  

domeniu/subdomeniu  doctoral  din  cadrul  SNSPA:  ştiinţe politice,    ştiinţe    administrative,    

ştiinţe ale  comunicării,    sociologie, management. Reprezentanţii  vor  fi  desemnaţi  de  către  

CSUD sau Senatul SNSPA. 



 

 

 

Art.6    

(1) Verificarea dosarelor candidaţilor are ca rezultat stabilirea eligibilităţii acestora de către 

Biroul Doctorate. 

(2) Lipsa oricărui document obligatoriu menţionat la art. 4 din prezenta metodologie duce la 

declararea dosarului ca fiind neeligibil. 

 

Art.7  

(1) Tema propusă în proiectul individual de cercetare postdoctorală trebuie să se încadreze 

-  ca  o  condiţie  de  eligibilitate  -   într-una  dintre temele  prioritare  ale  programului  de  

cercetare postdoctorală al SNSPA. 

(2)   Temele   prioritare   ale   programului   postdoctoral   sunt   stabilite   de   CSUD  SNSPA,  

în  urma  consultărilor  cu  profesorii coordonatori  de  doctorat  din  domeniu  (între  două  şi  

patru  teme  prioritare  corespunzătoare fiecărui  domeniu/  subdomeniu  postdoctoral  din  

SNSPA:  ştiinţe  politice,  ştiinţe administrative, ştiinţele comunicării, sociologie, 

management). 

(3) Printre prioritățile care vor fi luate în considerare în cadrul evaluării dosarelor candidaților, 

se regăsesc și următoarele elemente: 

a) contribuția adusă la dezvoltarea instituțională 

b) atragerea de granturi și sau minigranturi de cercetare 

c) participarea la atragerea si implementarea de proiecte europene 

d) înființarea de noi programe de studiu 

e) contribuția la procesul de internaționalizare al SNSPA. 

 

Art.8   

Interviul  se  va  desfăşura  în  faţa  comisiei  de  selecţie  a  cercetătorilor  postdoctorali, 

constituită  conform  art.  5  al  prezentului  regulament,  atât  în  limba  română,  cât  şi  în  

limba engleză. 

 

Art.9   

Candidaţii  declaraţi  neeligibili  pot  depune  contestaţii  în  termen  de  48  de  ore  de  la 

publicarea rezultatelor evaluării. Pot face obiectul contestaţiei etapa de evaluare a dosarelor, 

nu şi evaluările realizate în cadrul interviurilor. 



 

 

 

Art.10   

Contestaţiile  vor  fi  soluţionate  de  o  comisie  formată  din  trei  membri,  cadre  didactice 

titulare    în    SNSPA.    Membrii    comisiei    de    contestaţii    vor    fi    propuşi    de    CSUD   

SNSPA   şi   aprobaţi   de   Consiliul   de Administraţie SNSPA.                                          

 

 

 

Capitolul III – Dispoziţii finale 

 

Art. 11   

Candidaţii selectaţi pentru poziţiile de cercetători postdoctorali vor fi invitaţi să semneze 

contractul de cercetare postodoctorală în termen de 15 zile de la afişarea rezultatelor finale ale 

concursului, sub sancţiunea pierderii locului câştigat. 

 

Art. 12  

(1) Contractul de cercetare postdoctorală va cuprinde drepturile şi obligaţiile care decurg din 

statutul de cercetător postdoctoral. 

(2)  Printre  obligaţiile  de  cercetător  postdoctoral,  necesar   a  fi  îndeplinite  până  la 

finalizarea programului, se numără: 

a)   prezentarea  unui raport de  cercetare  în  faţa  comisiilor  organizate  în  cadrul universităţii; 

b)   prezentarea a minim o lucrare la o conferinţă internaţională; 

d)  publicarea a cel puţin un articol în reviste ştiinţifice indexate în minim două baze de date 

internaţionale (conform domeniului/ subdomeniului doctoral); 

  

Art.14  

(1) Contractul de cercetare nu reprezintă un contract de muncă încheiat în baza Codului Muncii  

(art.  10,  16)  sau  un  contract  civil  de  prestări  servicii  încheiat  în  baza  Codului  Civil 

(art.1851-1873). 

(2)  Contractul  de  cercetare  nu  va  putea  reglementa,  pentru  cercetătorul  postdoctoral, 

obligaţii  specifice  raporturilor  juridice  de  muncă  în  temeiul  Codului  Muncii  sau  obligaţii 

specifice contractelor de prestări servicii încheiate în temeiul prevederilor Codului Civil. 

 



 

 

Art.15    

Nerespectarea   obligaţiilor   care   revin   cercetătorilor   postdoctorali   atrage   încetarea 

contractului,  la  momentul  constatării  de  către universitate. 

 

 

Aprobat prin Hotărârea Senatului SNSPA din 30.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexa 1 

 

 

Fişă de înscriere 

 

NUME: 

PRENUME:  

ADRESA: 

E-MAIL:     

NUMAR DE TELEFON                                               

MOBIL    

TITLU DOCTOR 

  

Obţinut   în   anul _______________,   conform   ordinului   de   ministru   nr. ______________ 

din   data   de ______________,    în    domeniul  ştiinţific  ______________,    sub coordonarea 

Prof./Conf./Lector Univ. Dr. ______________ .                                                            . 

 

TEMA  PRIORITARĂ  ÎN  CARE  SE  ÎNCADREAZĂ  PROIECTUL  INDIVIDUAL  DE 

CERCETARE POSTDOCTORALĂ:  

(se  vor  completa  conform  propunerilor  aprobate de CSUD) 

□ 

.................................................................................................................................................... 

□ 

.................................................................................................................................................... 

□ 

.................................................................................................................................................... 

□ 

.................................................................................................................................................... 

Data: 

  

Semnătură:  

  



 

 

Anexa 2 

 

 

 

Proiectul individual de cercetare postdoctorală 

 

Candidat: 

Nume: ........................................................... Prenume: ............................................................. 

Mentor: 

Nume: ........................................................... Prenume: ............................................................. 

 

1). Titlul Proiectului de cercetare postdoctorală: 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

2). Tema prioritară de cercetare în care se încadrează proiectul propus: 

Tema trebuie să corespundă cu cea bifată în anexa 1 – Fişa de înscriere 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

3) Cuvinte cheie: 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

4)  Obiectivele proiectului (max. 3000 caractere) 

Descrieţi  obiectivele  proiectului,  evidenţiind  legătura  cu  tema  prioritară  de  cercetare  în 

care se încadrează proiectul. 



 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

5) Metodologia cercetării (max. 5000 caractere) 

Descrieţi  pe  scurt  metodele  şi  tehnicile  de  cercetare  pe  care  intenţionaţi  să  le  utilizaţi 

pentru realizarea cercetării în cadrul programului postdoctoral. 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

6) Etapizarea cercetării (max. 2000 caractere) 

Enumeraţi  etapele  pe  care  intenţionaţi  să  le  desfăsuraţi  pe  parcursul  programului  de 

cercetare   postoctorală,   evidenţiind   rezultatele   intermediare   (rapoarte   de   cercetare 

susţinute,  lucrări  prezentate  la  conferinţe  internaţionale)  şi  rezultatele  finale  (lucrări 

publicate) pe care preconziaţi că le veţi obţine. 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

7)  Stadiul  actual  al  cunoaşterii  şi  potenţialele  contribuţii  la  dezvoltarea  acestuia  (max. 

5000 caractere) 

  

Descrieţi pe scurt stadiul actual al cunoașterii în domeniul de cercetare la care se referă 

proiectul,  raportându-vă  la  cele  mai  recente  realizări  în  domeniul  respectiv.  Prezentaţi 

lista bibliografică a lucrărilor folosite în acest sens. Relevaţi potenţialele  contribuţii  pe  care  

proiectul  dumneavoastră  le  poate  aduce  la  dezvoltarea domeniului  de  cercetare.  Evidenţiaţi  

gradul  de  originalitate/inovare  al  metodelor  de cercetare propuse şi al obiectivelor asumate. 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

8) Competenţa ştiinţifică a candidatului 



 

 

 

8.1) Lucrări publicate 

•  Articole publicate în reviste cotate ISI 

•  Articole publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale 

•  Articole publicate în proceedings-uri indexate ISI 

•  Cărţi stiinţifice publicate în edituri internaţionale şi naţionale recunoscute CNATDCU 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

8.2) Experienţa acumulată ca membru în echipa de cercetare a unor proiecte şi contracte de 

cercetare naţionale şi internaţionale câştigate prin competiţie (titlul, perioada, sursa de 

finanţare, directorul de proiect şi afilierea sa). 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

8.3) Altele 

Menţionaţi ale realizări pe care le consideraţi relevante pentru domeniul ştiinţific în care 

candidaţi (premii obţinute, stagii de cercetare realizate, participarea la atragerea de fonduri de 

cercetare, obținerea de granturi și minigranturi de cercetare etc.) 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Data: 

  

Semnătură:  

 

 

  



 

 

Anexa 3 

 

 

 

Declaraţie pe propria răspundere 

 

 

  

Subsemnatul/a          __________________________________________, domiciliat/ă        în 

____________________________, C.I./B.I., seria- __________________,  

nr______________,  eliberată  de______________, la  data  de ______________,  

C.N.P____________________________,  declar  pe  propria  răspundere  că  am  luat  la  

cunoştiinţă obligaţiile contractuale pe care le voi avea în calitate de cercetător/oare 

postdoctoral/ă, în cazul în care voi fi selectat/ă în cadrul programului postdoctoral al SNSPA: 

 

a)   Prezentarea unui raport de  cercetare  în  faţa  comisiilor  organizate  în  cadrul 

universităţii 

b)   Prezentarea a minim o lucrare la o conferinţă internaţională  

c)   Publicarea a cel puţin unui articol în reviste ştiinţifice indexate în minim două baze de date 

internaţionale (conform domeniului/ subdomeniului doctoral). 

 

 

 

Data: 

  

Semnătură:  

 

 


