COMUNICAT DE PRESĂ
București, 5 decembrie 2014
Informare rezultate parțiale proiect: “Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și
postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, Contract nr.
POSDRU/159/1.5/S/142115, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Proiectul este realizat în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca,
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara și are ca
scop dezvoltarea unui sistem integrat de cercetare doctorală și postdoctorală de tip rețea în
domeniul științelor economice. Durata de implementare a proiectului este de 18 de luni,
începând cu 8 aprilie 2014, iar valoarea totală a acestuia este de 13.022.249 lei, din care
12.761.802 lei asistență financiară nerambursabilă aprobată.
Obiectivul general al proiectului îl constituie sprijinirea excelentei, dinamismului și creativității
în cercetarea economica romanesca prin formarea unei generații de tineri cercetători
(doctoranzi și postdoctoranzi), capabili sa elaboreze cercetări aplicate cu recunoaștere
naționala și internaționala, în concordanta cu domeniile prioritare la nivel european.
Până la data de 31 octombrie 2014, în cadrul proiectului au fost realizate următoarele rezultate
intermediare:
În cadrul activității 1.1. Selectarea beneficiarilor de bursă doctorală au fost organizate 290 de
interviuri, fiind selectați 137 de doctoranzi. În cadrul activității 1.2. Stabilirea temelor prioritare
de Cercetare postdoctorală în concordanță cu ariile tematice, un număr de 40 de teme
prioritare de cercetare. Totodată, în cadrul activității 1.3. Selectarea beneficiarilor de bursă
postdoctorală, au fost organizate 150 de interviuri fiind selectați 55 de postdoctoranzi.
Activitatea de tutorat evidențiată de 1.6. Activitati de tutorat și indrumare pentru doctoranzi și
postdoctoranzi prezintă următoarele rezultate parțiale: 54 rapoarte de cercetare postdoctorală
(intermediare, finale), 130 rapoarte de cercetare doctorală, 524 rapoarte lunare de activitate,
ale doctoranzilor, inclusiv rapoartele lunare de mobilitate precum și 217 rapoarte lunare, ale
postdoctoranzilor, inclusiv rapoartele lunare de mobilitate. În cadrul acestei activități au fost
organizate 220 seminarii științifice ale doctoranzilor si postdoctoranzilor, fiind realizate 741
rapoarte de consiliere științifică a cercetării doctorale și postdoctorale.
În ceea ce privește mobilitatea internațională a grupului țintă, aferentă activității 2.1
Identificarea oportunităților de desfășurare a mobilităților cercetătorilor doctoranzi și
postdoctoranzi și negocierea condițiilor cu instituțiile gazdă au fost obținute 16 scrisori de
accept privind stagiile de mobilitate doctorală și postdoctorală, fiind realizate 2 acorduri de
parteneriat. Participarea membrilor grupului țintă la mobilitatea internațională (activitatea
2.2.Desfășurarea mobilităților) s-a concretizat în 13 rapoarte lunare de activitate postdoctorală
de mobilitate (în limba română și engleză), 4 rapoarte lunare de activitate doctorală de
mobilitate (în limba română și engleză), 8 acte adiționale privind activitatea de mobilități, 13
luni de mobilitate postdoctorală precum și 3,5 de mobilitate pentru doctoranzi.
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În cadrul activității 3.2. Realizarea de schimburi de bune practici cu reprezentanți de
universități, institute de cercetare, companii în cadrul cercetării doctorale și postdoctorale sau realizat 3 schimburi de bune practici. Mai mult, s-a organizat un forum universitatecercetare-mediu de afaceri și module specifice privind managementul cercetării (activitatea
3.4.Organizarea si desfășurarea de forumuri universitate-cercetare- mediu de afaceri și de
module specifice privind managementul cercetării în programele de pregătire a grupului țintă).
Dezvoltarea comunicării între membrii grupului țintă și parteneri s-a concretizat prin realizarea
unei platforme de networking și diseminare a rezultatelor cu 192 de utilizatori și pagini
personale ale cercetătorilor din grupul țintă.
Din punct de vedere științific, rezultatele parțiale membrilor grupului țintă se prezintă astfel:
- 15 participări la conferințe internaționale ale cercetătorilor postdoctoranzi;
- 35 participări la conferințe internaționale ale cercetătorilor doctoranzi;
- 20 lucrări cercetătorilor doctoranzi publicate în reviste indexate în baze de date științifice
recunoscute (BDI);
- 13 lucrari ale cercetătorilor postdoctoranzi publicate în reviste indexate în baze de date
științifice recunoscute (BDI).
Activitățile de comunicare, informare și publicitate din cadrul proiectului au vizat realizarea de
materiale de prezentare a proiectului și organizarea unei conferințe de lansare a proiectului.
Totodată, au fost realizate 7 newslettere în limba română și limba engleză pentru prezentarea
progresului proiectului.
Activitatea 6.1. Stabilirea cadrului metodologic de implementare a proiectului a vizat
realizarea regulamentului de funcționare a programului, a metodologiilor de selecție a
doctoranzilor și postdoctoranzilor, metodologiei privind mobilitățile la stagii internaționale de
cercetare, metodologiei privind deplasările cercetătorilor doctoranzi și postdoctoranzi în
vederea participării la conferințe internaționale organizate în state membre ale UE precum și
a metodologiei de premiere a rezultatelor remarcabile ale cercetării.
Totodată, în cadrul proiectului au fost realizate activități de monitorizare periodică a gradului
de îndeplinire a obiectivelor activității de cercetare științifică asumate de către cercetătorii
sprijniți (grupul țintă) precum și activități de comunicare între coordonator și parteneri.
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