
Programul de formare Antreprenoriat pentru inovare și managementul inovării 
 

Programul are două etape distincte: 
A. Etapa referitoare la Competiția Postdoc – derulată la nivel de școală doctorală cu suport 

administrativ de la OMTTC 
 

Conform Hotărârii de Senat 10220 din 10.06.2019, la nivelul școlilor doctorale se desfășoară, în 
perioada 17 iunie 2019  - 1 august 2019, Admiterea la Progamul de cercetare avansată. 

 
Sunt eligibili toți cercetătorii și cadrele didactice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative: 

 să dețină titlul de doctor; 

 titlul de doctor  să fie obținut cu cel mult 5 ani înainte de data selecției în programul 
postdoctoral . (Pentru candidații care au obținut titlul în universități din România se ia în 
considerare data la care a apărut Ordinul Ministrului Educației Naționale prin care este 
confirmat titlu de doctor și în care este stipulat și numele candidatului.). 

La data admiterii, persoanele care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă 
dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare. 
 
Dosarul de admitere la programe postdoctorale cuprinde următoarele: 

• Fişa de înscriere (formular tip, Anexa 1);   
• Cartea de identitate (copie xerox);   
• Diploma de licență (copie xerox);  
• Diploma de master sau echivalentă a acesteia (copie xerox);  
• Diplomă de doctor – copie xerox si în original pentru  conformare cu originalul; 
• Curriculum vitae (Europass) cu anexă Lista de publicații  
• Planul individual de cercetare avansată (formular tip, Anexa 2). Planul  individual de 

cercetare avansată  va fi alcătuit pentru o perioadă de 24 luni. 
 
Calendarul admiterii: 

 1-12 iulie 2019, depunerea dosarelor la secretariatul SD Fizică  
(sala 215, L-V, în intervalul orar 10-12) - contact Teodora Chis, tel. 5153 

 15 iulie analiza dosarelor și comunicarea rezultatelor. Dosarele analizate vor fi notate cu 
admis/respins 
 

Candidații declarați admiși sunt eligibili pentru a participa la Programul de formare ”Antreprenoriat 
pentru inovare și managementul inovării”. O condiție necesară este aceea ca planul de cercetare 
avansată să se încadreze în domeniul de specializare inteligentă din strategia CDI 2014-2020 în unul 
dintre următoarele domenii: 

• Bioeconomie;   
• Tehnologia informației şi a comunicațiilor, spațiu și securitate;   
• Energie, mediu și schimbări climatice;   
• Eco-nano-tehnologii și materiale avansate;   
• Sănătate 

 
 
 
 



B. Etapa a doua, de desfășurare efectivă a proiectului care se adresează studenților doctoranzi 
precum și cercetătorilor postdoc admiși în etapa 1 
 

 
Componenta teoretică : 
Tematica programulului va cuprinde  
3 module generale : 

 Activitatea antreprenorială. De la ideea de afacere la oportunitatea de afacere; 

 Planul de afaceri (planificare, buget, marketing, riscuri)  

 De la Planul de afaceri la realizare (forme juridice, proceduri, oportunități de finanțare a afacerii, 
proiecte de finantare, branding), 

și 3 module personalizate pt. domeniul de studiu/cercetare al doctoranzilor și cercetătorilor postdoc :  

 Antreprenoriat tehnologic, social și cultural; 

 Elemente de managementul inovării (strategie de inovare, elaborare de instrumente de 
valorificare a potențialului inovator, design și implementare de proiecte CDI, evaluarea 
proceselor inovative etc)  

 Teme legate de antreprenoriat la propunerea angajatorilor. 
 
Componenta practică: 

 Stagii de practică  

 Open curs de specializare pt. managementul inovării. 
 

Grupul țintă eligibil: în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte include numai cetățeni UE cu 
domiciliul sau reședința în România, care urmează programe doctorale sau postdoctorale subvenționate 
de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. Grupa  I   cuprinde     25 
doctoranzi (drd.) din anul III în anul universitar 2019-2020  și 15 cercetători postdoc (cpd) la nivelul 
întregii universități, în principiu pentru 12 luni de program antreprenorial în perioada 1 oct 2019- 30 sept 
2020. 

Calendar orientativ  pentru grupa I 

 15 iulie – 25 august primirea dosarelor de aplicație 

 26 august – 15 septembrie – organizarea interviului  

 16 rezultate înainte de contestații 

 17-18 contestații 

 19 rezolvarea contestațiilor 

 20 septembrie rezultate finale 

 25-27 septembrie semnarea contractelor 
 

Pentru evitarea dublei finanțări, sprijinul oferit în cadrul proiectelor nu se va putea acorda 
persoanelor care au participat deja la programe de îmbunătățirea competentelor antreprenoriale sau 
persoanelor care au fost grup țintă in proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe 
antreprenoriale. 
 
În cadrul contractelor de studii încheiate cu doctoranzii/cercetătorii postdoctorat vor fi introduce 
prevederi clare cu privire la obligativitatea realizării indicatorilor de program POCU 2014-2020: 

 Pentru 30% dintre doctoranzi/postdoctoranzi care la dobândirea calității de participanți nu au un 
loc de muncă, la finalizarea proiectului se va face dovada angajării, inclusiv prin promovare pe un 



post de nivel superior (sau, după caz, în perioada de sustenabilitate a proiectului, dar nu mai 
târziu de 1 an de la obținerea titlului științific de doctor). 

 Pentru 30% dintre doctoranzi/postdoctoranzi la finalul proiectului se va face dovada faptului că 
urmează studii/cursuri de formare, în sprijinul valorizării rezultatelor studiilor 
doctorale/postdoctorale. 

 80% dintre doctoranzi/postdoctoranzi din grupul țintă vor obține titlul de doctor și respectiv, vor 
termina studii postdoctorale până la finalizarea proiectului (sau, după caz, în perioada de 
sustenabilitate a proiectului, dar nu mai târziu de 3 ani de la finalizarea implementării acestuia 
pentru studenții doctoranzi, respectiv 1 an pentru cercetătorii postdoctorat). 

 
Obligații contract: 

 participarea la activitățile lunare organizate în cadrul programului antreprenorial 
accesarea serviciilor de consiliere pentru cariera, consiliere ocupatională și orientare profesională 
puse la dispozitie prin proiect, 

 dezvoltarea a minim 3 competente transversale prin participarea open course-urile ofertate în 
cadrul proiectului (drd/cpd va putea alege în funcție de interesele și nevoile sale 2 cursuri din 
cele 5 proiectate pentru dezvoltarea personală și un curs din cele 2 proiectate pentru dezvoltarea 
competentelor în domeiul TIC)  

 
Drepturi contract: 

 bursa lunară în cuantum de 1500 lei pentru drd, respectiv de 2500 lei pentru cpd, 

 sprijin financiar pentru efectuarea de stagii de studii/cercetare/mobilitate academică de minim 1 
lună și  maxim 2 luni în universități/centre de cercetare din țări membre UE (cheltuieli de 
transport și cazare), 

 dreptul de a primi sprijin financiar pentru publicare (taxe de publicare) și pentru participarea la 
conferințe (cheltuieli de transport, cazare și cu taxele de conferință), 

 acces cu titlu gratuit la infrastructura modernă de cercetare a UBB și facilitățile de documentare 
disponibile în UBB (biblioteci, acces la baze de date prin proiectul Anelis plus etc.), 

 
Indicatorii minimali de performanță: 

 obținerea certificatului de competențe profesionale în atreprenoriat 

 elaborarea și prezentarea unui plan de afaceri 

 elaborarea unui plan de carieră/sustenabilitate în cercetare 

 elaborarea unui articol științific 
 

Indicatori în perioada de sustenabilitate: 

 obtinerea titlului de doctor și respectiv  finalizarea programului de cercetare avansată și 
obținerea atestatului de studii postdoctorale până la finalizarea proiectului (sau, după caz, în 
perioada de sustenabilitate a proiectului, dar nu mai târziu de 3 ani de la finalizarea 
implementării acestuia pentru studenții doctoranzi, respectiv 1 an pentru cercetătorii 
postdoctorat). 
 

Prezentarea acestui program va avea loc vineri 5 iulie, orele 10,  la Oficiul de Management Transfer 
Tehnologic și Cognitiv al UBB, str. Avram Iancu nr. 11, în sala 317, cu sprijinul managerului de proiect,  
d-na. Gabriela CRIȘAN. Toți cei interesați sunt invitați să participe ! 


