
IN ATENTIA DOCTORNZILOR ŞI CERCETĂTORILOR POSTDOCTORALI  

Începând cu data de 8 iunie 2022 se va desfășura Proiectul OPTIM, care acordă burse pentru doctoranzii 

și postdoctoranzii înmatriculaţi în mai multe scoli doctorale, inclusiv Scoala Doctorală de Inginerie 

Electrică. Proiectul este condus de domnul Prof. Horia Iovu. In cadrul primei intalniri care s-a desfasurat 

in urma cu cateva zile au fost prezentate si discutate urmatoarele aspecte: 

A) STUDII DOCTORALE: 

- Grupul țintă este alcatuit din 90 de doctoranzi din toate domeniile electrice din UPB cu toate 

examenele/referatele la zi (ultimul an - III, sau în ultimii 2 ani de prelungire); 

- Doctoranzii vor fi anunţaţi cu privire la posibilitatea de a se înscrie în proiect în perioada următoare; 

- Data estimata pentru începerea activităţii şi plata burselor este 1 august; 

- Bursa lunară este în valoare de 1.900 lei ; 

- Beneficii: 12 luni x 1900 lei bursă (ATENTIE !!! bursa OPTIM nu poate fi cumulată cu bursa obtinută de 

la Ministerul Educaţiei); taxă publicare articole în limita a 4000 lei / participant; 

- Condiții: doctoranzii trebuie să realizeze susţinerea publică a tezei până pe 30.10.2023 și să aibă toate 

activităţile la zi (examene şi rapoarte de cercetare) în momentul înscrierii în proiect; 

- Eligibilitatea candidaţilor: reședința în România dar în afara regiunii București - Ilfov (cei care au mai 

fost într-un proiect POCU pentru studii doctorale nu sunt eligibili pentru bursele doctorale, în schimb 

putând aplica pentru bursele postdoctorale). Problema resedinţei se poate soluţiona cu ajutorul unei 

vize de flotant în afara regiunii Bucureşti  - Ilfov. 

- Selecția doctoranzilor se face pe baza unui dosar fără organizarea unui interviu ; perioada estimată 

pentru selecţia participanţilor este începutul lunii iulie. 

 

B) STUDII POSTDOCTORALE 

- Grupul țintă este constituit din 26 participanți pentru toate domeniile electrice din UPB; 

- Postdoctoranzii vor fi anunţaţi cu privire la posibilitatea de a se înscrie în proiect în perioada 

următoare; 

- Data estimata pentru începerea activităţii şi plata burselor este 1 august; 

- Bursa lunară este în valoare de 2.900 lei ; 

- Beneficii: 12 luni x 2900 lei bursă; taxă publicare articole în limita a 4000 lei / participant; 

- Condiții: postdoctoranzii trebuie sa publice un articol ştiinţific într-o revistă de specialitate (fără 

restricții de jurnal sau prim autor / autor principal) până la data de 30.10.2023. De asemenea, fiecare 

postdoctorand trebuie să întocmească un raport de activitate; 

- Eligibilitatea candidaţilor: reședința în România dar în afara regiunii București - Ilfov. Participanții 

trebuie să fie înmatriculați la studiile postdoctorale în UPB. Diploma de doctor trebuie să fie obţinută cu 



maxim 5 ani înainte față de data înmatriculării la studiile postdoctorale în UPB. Problema resedinţei se 

poate soluţiona cu ajutorul unei vize de flotant în afara regiunii Bucureşti  - Ilfov. 

- Selecția candidaţilor: se va face pe baza unei metodologii care este în curs de realizare (şi care va 

conţine criterii de departajare clare). După înscriere, candidaţii vor susţine un interviu (cu prezenţa 

fizică) în cadrul căruia va fi prezentat programul de cercetare ; perioada estimată pentru selecţia 

participanţilor este începutul lunii iulie. 

In perioada următoare vom reveni cu noi informaţii.  


