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Investeşte în  oameni! 
 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere 
Domeniul major de intervenţie 1.5 Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării 
Titlul proiectului: Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale  
Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104 
Beneficiar: Academia Română 

Nr. înreg. 26603/29.11.2011 

 

Proces Verbal 
întocmit cu ocazia verificării administrative şi evaluării  

dosarelor de candidatură depuse în cadrului domeniului STUDII INTERDISCIPLINARE  
 
 
Prezentul proces verbal a fost încheiat azi, 29 noiembrie 2011, cu ocazia verificării administrative şi evaluării dosarelor candidaţilor înscrişi la competiţia 
pentru obţinerea unei burse de cercetător postdoctorand sprijinit prin proiectul cu titlul Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – 
dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale, contract POSDRU 89/1.5/S/61104, în domeniul temei de cercetare 
INTERDISCIPLINARE.  
 
Au fost înregistrate un număr de _3  dosare provenind de la tot atâţia candidaţi.  
 
În urma verificării administrative a dosarelor au fost constatate următoarele: 

1. Din cele 3 dosare de candidatură înregistrate, 2 au fost admise din punct de vedere administrativ. Dosarul de candidatură depus de dna Diana-
Louisa TRANDAFIR nu conţine confirmarea titlului de doctor prin Ordin de ministru sau prin diplomă emisă de o instituţie de învăţământ superior 
organizatoare de studii de doctorat. Conform Regulamentului de organizare a selecţiei candidaţilor la o bursă postdoctorală elaborat de către 
Academia Română (în calitate de lider de parteneriat), precum şi a Setului de cerinţe specifice valabile la nivelul temelor aflate în coordonarea 
Partenerului nr. 8, Universitatea Babeş-Bolyai, dovada titlului obţinut se poate face doar prin cele două documente meţionate. Prin urmare dosarul 
candidatei amintite a fost respins adminsitrativ, iar proiectul de cercetare nu a fost transmis spre evaluare Comisiei stabilite pentru aceast domeniu. 

 
 
În urma evaluării dosarelor admise au fost stabilite rezultatele preliminare, după cum urmează: 
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Nr. 
crt. Nr. înreg. Nume, 

prenume Domeniu Tematică de cercetare Titlul Proiectului de 
Cercetare Individuală 

Verificare 
eligibilitate 

aplicant (Da / 
Nu) 

Notă evaluare Rezoluţie:  
admis/respins 

Punctaj dosar 

253,2 

1.    
     

25801/21.
11.2011 

BOLOHAN, 

Neculai 

Cercetare 
interdisciplinară 

I. Metode biomoleculare 
în studiul şi conservarea 
patrimoniului cultural 

Istoria artefactelor în 
neolitic, eneolitic şi epoca 
metalelor. De la contextul 
arheologic la abordarea 
interdisciplinară 

Da 
Punctaj proiect

72,71 

ADMIS 

126,85 

2.  25800/21.
11.2011 

TRANDAFIR, 
Diana-Louisa 

Cercetare 
interdisciplinară 

II. Metode fizice si 
chimice in studiul si 
conservarea 
patrimoniului cultural 

Utilizarea spectroscopiei IR 
în studiul şi conservarea 
patrimoniului cultural 

Nu FĂRĂ 
PUNCTAJ 

 

RESPINS 
administrativ 

(titlu de doctorat 
neconfirmat prin 
Ordin de ministru 

sau diploma) 

Punctaj dosar 

208,5 

3.  25799/21.
11.2011 

TURCU, 

Romulus 
Valeriu Flaviu 

Cercetare 
interdisciplinară 

II. Metode fizice si 
chimice in studiul si 
conservarea 
patrimoniului cultural 

Utilizarea spectroscopiei 
de rezonanţă magnetică 
nucleară în studiul şi 
conservarea patrimoniului 
cultural 

Da 
Punctaj proiect

67,6 

ADMIS 

109,87 

 
Reamintim candidaţilor că pot depune contestaţie în termen de maxim 48 de ore de la data publicării rezultatelor preliminare. Contestaţiile pot fi 
transmise, scanat şi cu semnătură, pe email la adresa postdoc61104@ubbcluj.ro. Programarea interviurilor şi detalii despre acestea vor fi 
publicate pe site-ul UBB, după perioada de soluţionare a contestaţiilor. 


