METODOLOGIE
de selecție a studenților doctoranzi în
cadrul proiectului
“Excelența în cercetarea
interdisciplinară doctorală și
postdoctorală, alternative de carieră
prin inițiativa antreprenorială
(EXCIA)”

Capitolul I
PRINCIPII GENERALE
Art.1 Proiectul “Excelența în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative
de carieră prin inițiativa antreprenorială (EXCIA) ” își propune să susțină excelența în formarea
antreprenorială a unor tineri cercetători la nivel de doctorat și postdoctorat, excelență întemeiată pe o
abordare interdisciplinară, menită să sporească sustenabilitatea europeană a unei cariere prin inițiative
novatoare în cercetare și într-un spectru larg de activități de tip inițiativă lucrativă sau prin creșterea
angajabilității în domeniile economic, medical, științe sociale și juridice.
Art.2 Criterii de eligibilitate în cadrul proiectului “Excelența în cercetarea interdisciplinară doctorală
și postdoctorală, alternative de cariera prin inițiativa antreprenorială (EXCIA)”
(1) La concursul de selecție au dreptul să participe doar cetățeni ai Uniunii Europene, studenți
doctoranzi înmatriculați în anul universitar 2017/2018 în cadrul Academiei de Studii Economice
din București (beneficiar), al Universității din București, și al Universității Valahia din
Târgoviște; respectiv 2016/2017 și 2017/2018 pentru studenții doctoranzi din cadrul UMF Carol
Davila din București.
(2) Candidații trebuie să aibă domiciliul/reședința în una dintre cele șapte regiuni mai puțin
dezvoltate din România (altele decât București-Ilfov).
(3) Candidații trebuie să nu fi beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de tip antreprenoriat
finanțate în cadrul POCU.
Art.3 Numărul total al locurilor scoase la concurs este de 67, repartizate astfel:
a) științe economice și juridice (Academia de Studii Economice din București) – 22 locuri
b) medicină (Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București – 15 locuri
c) științe sociale și juridice (Universitatea din București) – 15 locuri
d) științe sociale și economice (Universitatea Valahia din Târgoviște) – 15 locuri
Art.4 În cazul neocupării tuturor locurilor alocate grupului țintă, managerul de proiect poate decide
organizarea unei noi etape a concursului de selecție în baza prezentei metodologii.
Art.5 Graficul desfășurării procesului de selecție a candidaților pentru programul doctoral este
prezentat în Anexa 1.

CAPITOLUL II

SELECȚIA NAȚIONALĂ
Art.6 Selecția națională pentru programul doctoral presupune:
a) depunerea dosarelor de candidatură;
b) desfășurarea procesului de selecție- interviu pe baza proiectului individual de formare
antreprenorială;
c) depunerea și soluționarea contestațiilor aferente selecției.
Art.7 Depunerea dosarului de candidatură se va efectua la sediul anunțat pentru fiecare universitate
parteneră în proiect (prezentate în Anexa 1)
Art.8 Înscrierea la concursul de selecție.
1) Candidații vor depune câte un dosar, pe care vor înscrie Numele și Prenumele, Universitatea căreia
îi este subscrisă școala doctorală din care face parte, adresa de email și numărul de telefon. Dosarul va
conține următoarele documente:
a) fișa de înscriere - Anexa 2 a prezentei metodologii. Aceasta cuprinde: numele și
prenumele candidatului/ei, data nașterii, adresa de e-mail și număr de telefon;
b) curriculum vitae (format Europass) semnat pe fiecare pagină;
c) diploma de licență (copie) emisă de o instituție de învățământ superior acreditată în
România sau recunoscută de către Ministerul Educației Naționale;
d) diploma de master(copie) emisă de o instituții de învățământ superior, acreditată în
România sau recunoscută de către Ministerul Educației Naționale (dacă este cazul)
(copie);
e) adeverința care să ateste calitatea de student doctorand, din care să reiasă anul de
înmatriculare și domeniul în cadrul căruia este înmatriculat, precum și media de
admitere la doctorat;
f) cartea de identitate (copie);
i) proiectul individual de formare antreprenorială cu care se candidează pentru etapa de
interviu –Anexa 3.
j) copie a certificatului de naștere;
k) copie a certificatului de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);
l) formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin
POCU 2014-2020– Anexa 4;
m) declarație tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal format tip, conform
prezentei metodologii – Anexa 5;
n) declarație privind faptul că nu a mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte
de formare antreprenorială finanțate prin POCU, Anexa 6;
2) Candidații care depun dosare incomplete nu vor fi admiși la concursul de selecție.

Art. 9 Un candidat se poate înscrie doar în domeniul de doctorat în care este înmatriculat (Economie,
Științe sociale, Medicină, Științe juridice).
Art.10 Selecția candidaților va fi efectuată de către Comisia de Concurs pe baza evaluării Proiectului
Individual de formare antreprenorială pe baza următoarelor criterii:
a) relevanța pentru formarea individuală ca antreprenor,
b) caracterul interdisciplinar,
c) potențialul de inovare și de dezvoltare personală antreprenorială.
Se vor acorda maxim 30 de puncte pentru fiecare dintre criteriile a, b și c, plus 10 puncte din oficiu.
Rezultatul evaluării va conduce la acordarea calificativelor Admis sau Respins. Pentru a fi admis
candidatul trebuie să obțină minimum 70 de puncte din cele 100 de puncte ce pot fi acordate.
Art 11. Ierarhizarea candidaților admiși se va face în cadrul fiecărui partener în ordinea descrescătoare
a punctajelor obținute în etapa de interviu în baza proiectului de formare antreprenorială. În cazul
egalității de punctaj pe ultima poziție admisibilă criteriul de departajare va fi media de admitere la
doctorat.
Art.12 (1) Pentru fiecare universitate în parte se vor afișa listele cu candidații declarați admiși în grupul
țintă, cu candidații în așteptare și cele cu candidații declarați respinși și neeligibili, conform
Calendarului din Anexa 1. Acestea vor preciza și punctajul final obținut de fiecare candidat.
(2) Candidații pot depune contestații în 24 de ore de la momentul afișării. Contestațiile pot fi depuse
doar în ceea ce privește desfășurarea procedurilor și proceselor de selecție, punctajul la interviu nu se
poate contesta.
(3) Rezolvarea si afișarea rezultatului contestațiilor se realizează conform Graficului desfășurării
procesului de selecție a candidaților pentru programul doctoral - Anexa 1. Rezultatul este definitiv.
Art.13 (1) Confirmarea calității de student doctorand finanțat în cadrul proiectului se realizează prin
semnarea documentelor aferente acordării finanțării în cadrul proiectului (un contract încheiat între
studentul doctorand și instituția la care a fost acceptat în grupul țintă, care cuprinde drepturile și
obligațiile ce decurg din statutul de doctorand bursier) – conform calendarului din Anexa 1.
(2) Candidații care, în acest interval, nu semnează documentele aferente proiectului, pierd statutul de
candidat admis, iar locurile disponibilizate vor fi ocupate de candidații aflați pe lista de așteptare, în
baza punctajului obținut și prin semnarea documentelor aferente finanțării în proiect.

DISPOZIȚII FINALE
Art.14 Prezenta metodologie a fost elaborată de către echipa de implementare a proiectului “Excelența
în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de cariera prin inițiativa
antreprenorială (EXCIA)” la data de 23 iunie 2019 și poate fi completată și actualizată în funcție de
necesitățile reale care decurg din implementarea proiectului.
Art.15 În elaborarea prezentei metodologii s-a ținut cont de: Legea nr.1/2011 a Educației Naționale,
cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul Academiei de Studii Economice din București
privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, Regulamentului Universității din
București privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, Regulamentului
Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București, privind organizarea și desfășurarea
studiilor universitare de doctorat, Regulamentului Universității Valahia din Târgoviște privind
organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat , Ghidul Solicitantului – Condiții
specifice, precum și de condițiile specificate în cererea de finanțare.
Art. 16 În raport cu necesitățile proiectului Calendarul admiterii poate fi modificat prin decizie a
Managerului de proiect.
Art.17 Prevederile prezentei metodologii contrare legislației în vigoare sunt nule de drept.

Manager de proiect,
Prof. univ. dr. Mihai ROMAN

