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PROGRAM DE BURSE INDIVIDUALE DE CERCETARE  

PENTRU TINERI DOCTORANZI- Bd 
 

 

Scopul  
 

 Programul urmareste sa stimuleze tinerii doctoranzi cu rezultate deosebite in 

activitatea de cercetare la doctorat, indiferent de forma de invatamant pe care o 

urmeaza, angajati in invatamant sau in cercetare stiintifica, pentru a putea realiza in 

tara activitatile prevazute in cadrul programului de doctorat. 

 Aceste burse constituie venituri suplimentare pentru doctorand. 
 

Obiective specifice  
 

 stimularea performantelor deosebite in activitatea de cercetare a tinerilor 

doctoranzi; 

 stimularea efectuarii in tara a programului de  doctorat; 

 stimularea realizarii studiilor doctorale fara intreruperi si in maxim 4 ani; 
 

Criterii de eligibilitate  
 

 solicitantul trebuie sa fie doctorand inmatriculat in sesiunea de admitere la 

doctorat in anul 2002, sau în anul lansării competiţiei indiferent de forma de 

invatamant pe care o urmeaza; 

 solicitantul trebuie sa fie angajat in invatamant sau in cercetare stiintifica; 

 Orice modificare a statutului solicitantului in raport cu aceste specificatii va 

trebui sa fie adusa imediat la cunostinta Consiliului National al Cercetarii 

Stiintifice din Invatamantul Superior (CNCSIS), care decide daca bursa se va 

mentine. Institutia din care face parte doctorandul, prin semnatura persoanelor 

autorizate (rector, director economic/contabil sef) si prin semnatura solicitantului 

certifica legalitatea si corectitudinea informatiilor cuprinse in cererea de finantare. 
 

Durata bursei 
 

Bursa de cercetare se poate mentine pe o durata de maximum 4 ani, fara 

depasirea duratei studiilor doctorale sau a limitei de varsta de 35 de ani, cu 

obligativitatea evaluarii anuale a rezultatelor obtinute de catre doctorand. 

Evaluarea anuala este realizata de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din 

Invatamantul Superior (CNCSIS) pe baza raportului de activitate stiintifica avizat 

de senatul universitatii. 

 

Listele cu doctoranzii beneficiari ai burselor de cercetare se aproba anual 

prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. 
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Cuantumul bursei de cercetare este în sumă de 2.000.000 lei lunar şi se 

reactualizează anual prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în funcţie de 

rata de inflaţie. 
 

 

 

Criterii de evaluare  
 

A. Relevanta domeniului abordat in lucrarea de doctorat 

 

 Actualitatea temei propuse şi contribuţia la dezvoltarea cunoaşterii; 

 Existenta unor potentiale aplicatii sau publicatii. 
 

B. Fezabilitatea proiectului (obiective, activitati):    
  

 Program doctoral clar cu etape bine precizate si in concordanta cu tema propusa 

prin lucrarea de doctorat. 
 

C. Performanta  individuala a aplicantului 
 

 

 Activitate internationala; 

 Activitati academice; 

 Burse obtinute anterior; 

 Premii obtinute la manifestari stiintifice; 

 Participarea in contracte de cercetare /dezvoltare nationale si internationale; 

 Articole publicate;  

 Carti publicate; 

 Prezentari la conferinte. 
 

 

 

 

 

 


