
PACHET DE INFORMATII 
-conform Hot. C.A. 16861/12.07.2013 Procedura privind acordarea de granturi pentru tinerii 

cercetători- reactualizată- 
 
1. Scop: stimularea dezvoltării resursei umane din cercetare şi a impactului cercetării în mediul 
ştiintific, social şi economic. 
 
2. Participanţi la competiţie: tineri cercetători cu rezultate de excepţie obţinute în cercetarea 
ştiinţifică la UBB. 
 
3. Criterii de eligibilitate:  
La momentul depunerii propunerii de proiect, solicitantul: 
- are vârsta maximă de 40 ani (nu a împlinit la data limită pentru depunerea proiectelor: 
2.09.2013, vârsta de 40 de ani); 
- are o relaţie contractuală cu UBB cel puţin în ultimii 2 ani (sunt luate  în considerare: stagiile de 
doctorat / postdoctorat indiferent de forma frecventată, angajările pe perioade determinate în 
cadrul proiectelor de cercetare, plata cu ora, contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, etc); 
sunt acceptate întreruperi de max 3 luni cumulate în perioada 1.09.2011-1.09.2013; 
- are realizări ştiinţifice proprii în domeniul de cercetare în care activează, cu afiliere la UBB, 
publicate în reviste ştiinţifice recunoscute la nivel internaţional; 
- nu este membru în Consiliului Stiinţific (CS) al UBB; 
 
4. Durata grant: 12 luni. 
 
5. Valoare grant: sprijinul financiar acordat pentru perioada de 12 luni este de 20.000 lei. Bugetul 
alocat granturilor contractate în urma prezentei competiţii este de 1.000.000 lei. 
 Cheltuieli eligibile pentru activităţile de cercetare propuse prin proiect:  
 - cheltuieli cu personalul (inclusiv contribuţiile legale aferente salariilor şi veniturilor 
asimilate acestora; 
 - cheltuieli de logistică: echipamente, consumabile de laborator, consumabile de birou, 
cheltuieli materiale, cheltuieli pentru diseminare, informare-documentare, acces la infrastructura de 
cercetare a terţilor, etc., conform HG 137/2011; 
 - cheltuieli de deplasare în ţară sau în străinătate, pentru stagii de documentare sau 
cercetare, participări la manifestări ştiinţifice din domeniul proiectului; 
 
Notă: 
La momentul depunerii propunerii de grant, se va face o estimare a modului de cheltuire a sumei 
alocate, urmând ca, în cazul finanţării propunerii, dacă este necesar, să se facă realocări între cele 3 
capitole menţionate anterior. 
Tema de cercetare propusă în cadrul competiţiei NU poate beneficia  de finanţare multiplă (din mai 
multe surse). 
 
6. Prezentarea/depunerea propunerilor de granturi 
 Depunerea propunerilor de granturi se va face în format electronic (stick, CD) şi în format 
printat.  Propunerea va avea un format liber, va fi redactată în limba română şi va respecta 
următoarea structură: 
- într-o prima parte se va descrie contextul proiectului, inclusiv realizările candidatului în domeniu - 
max. 2 pagini -; 
- în a doua parte, se va descrie planul de lucru, cu detalii pentru estimarea fezabilităţii proiectului, a 
impactului potenţialelor rezultate, respectiv o estimare a modului de cheltuire a sumei alocate 



pentru activităţile de cercetare propuse prin proiect (salarii, mobilităţi, achiziţii, servicii, etc.) - max. 5 
pagini -. 
 Propunerea de proiect va fi însoţită de un CV (în format europass) actualizat, care va 
cuprinde o anexă cu realizările ştiinţifice relevante din ultimii 2 ani (publicaţii şi alte rezultate ale 
cercetării) ale directorului de grant. 
 Atât propunerea proiectului de cercetare cât şi CV-ul, printate în câte 1 exemplar şi 
îndosariate într-un dosar cu şină, vor fi depuse la Departamentul Cercetare şi Management Programe 
- DCMP (Str. Universităţii 7-9, etj. II, camera 30 ),  în perioada 2.08. - 1.09.2013, între orele 9-12 ; 
 Propunerile vor fi verificate de către personalul DCMP pentru a se asigura că sunt 
îndeplinite criteriile de eligibilitate; lista propunerilor eligibile va fi afişată în max. 7 zile lucrătoare de 
la încheierea termenului de depunere a proiectului, pe site-ul  http://cercetare.ubbcluj.ro/; 
 
7. Procesul de evaluare: 
 Propunerile declarate eligibile vor fi examinate din punct de vedere al calităţii de către 3 
evaluatori şi clasificate de Consiliul Stiinţific (CS) al UBB, după un barem stabilit la începutul 
competiţiei (document ataşat). Evaluatorii vor fi aleşi dintre specialiştii UBB cu competente 
recunoscute în domeniu, iar cel puţin unul dintre evaluatori va fi membru al CS. Numele evaluatorilor 
vor fi confidenţiale pentru candidaţi. 
 Rezultatele evaluărilor vor fi clasificate şi validate de către CS. 
 La scoruri egale, vor fi utilizate următoarele criterii de departajare, aplicabile succesiv până la 
realizarea departajării: 

       numărul lucrărilor ştiinţifice publicate în ultimii 2 ani în reviste internaţionale de prestigiu; 

 vârsta candidatului, candidaţii mai tineri având prioritate; 

 interdisciplinaritatea proiectului; 

 potenţiala aplicabilitate practică a proiectului. 
 Solicitanţii vor fi informaţi cu privire la rezultatul procesului de evaluare atât prin publicarea 
listei preliminare a propunerilor de grant finanţabile (listele se vor afişa pe site-ul 
http://cercetare.ubbcluj.ro/) cât şi prin transmiterea în format electronic a raportului de evaluare. Se 
pot depune contestaţii în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării. Contestaţiile se vor 
depune şi se vor înregistra la DCMP, urmând ca după soluţionarea acestora de către CS -UBB 
rezultatele finale să fie făcute publice pe site-ul menţionat anterior.  
 
8. Contractarea  
 Implementarea proiectelor va începe la data de 15 octombrie 2013 prin semnarea între părţi 
a unui contract de grant. Formularul de contractare va fi pus la dispoziţia directorilor de grant prin 
intermediul DCMP. Prin contract, directorul de grant se va angaja ca la finalizarea proiectului să 
prezinte dovada participării la o manifestare ştiinţifică internaţională de prestigiu din strainătate şi 
a trimiterii spre publicare a unui manuscris într-o revistă de prestigiu din străinătate pentru 
domeniul respectiv (ISI, ERIH, altele) sau într-o carte la o editură internaţională de prestigiu 
(conform definiţiilor date în Hoptărârea 404/2012 a Senatului UBB).  
 Beneficiarii granturilor se angajează prin contract ca în cazul în care condiţiile minimale 
asupra livrabilelor nu sunt îndeplinite, să returneze UBB contravaloarea granturlui. 
 
9. Decontarea /Raportarea  
Beneficiarului unui contract de grant va preda la DCMP în termenele stabilite (în max. 13 luni de la 
data semnării contractului), un RAPORT DE ACTIVITATE (ştiinţific şi financiar) care va fi evaluat şi 
avizat de către CS - UBB în conformitate cu clauzele contractuale. Aferent raportării directorul de 
grant va face dovada prin care condiţiile minimale (dovada participării la o manifestare ştiintifică, 
dovada manustrisului trimis spre publicare) au fost îndeplinite. 
 

http://cercetare.ubbcluj.ro/
http://cercetare.ubbcluj.ro/


 

 

 

CALENDARUL COMPETITIEI - 2013 
pentru acordarea de granturi pentru tinerii cercetători 

 
 

ACTIVITATE TERMEN 

Lansarea competiţiei  15.07.2013 

Inscrierea în competiţie - depunerea propunerilor de granturi  2.08. - 2.09.2013 

Afişarea rezultatelor privind eligibilitatea 9.09.2013 
Procesul de evaluare a propunerilor de granturi  eligibile 9.09. - 30.09.2013 

Comunicarea rezultatelor preliminare în urma evaluării 3.10.2013 
Primirea contestaţiilor 9.10.2013 

Publicarea rezultatelor finale prin validarea de către CS - UBB 11.10.2013 

Contractarea  11.10. - 15.10.2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUAREA PROPUNERILOR DE GRANTURI 
 
1. Propunerile de proiecte vor fi evaluate împreună cu CV-urile aferente şi clasate calitativ într-una 
dintre următoarele categorii, conform impactului rezultatelor obţinute în perioada 2011-2013 şi ale 
celor anticipate: 
 
 a.   De impact semnificativ* în accepţiune internaţională (A) 
 Din punct de vedere al realizărilor anterioare şi al calităţii CV-ului, exemple orientative de 
criterii minimale care pot sta la baza atribuirii unui astfel de calificativ sunt (criteriile nu sunt 
cumulative):  
 i) cărţi sau capitole de carte în cel puţin 100 de biblioteci indexate WorldCat 
(www.worldcat.org), publicate în ultimii doi ani;  

 ii) un articol ca autor corespondent într-o revistă din zona "roşie" conform definiţiilor CNCS 
celor mai recente (http://uefiscdi.gov.ro/articole/2882/Pachet-informatii-Articole-2012.html sau vezi 
document ataşat - Reviste_Sc_Soc Scs_AIS_2012), în ultimii doi ani; prin ‘autor corespondent’ în 
prezentul text se înţelege acel autor responsabil cel puţin pentru conceperea şi coordonarea 
articolului respectiv, şi care, în domeniile unde calitatea este definită, este etichetat de către revistă 
drept ‘autor corespondent’, ‘corresponding author’, sau similar;  

 iii) articol Science/Nature în ultimii doi ani;  

 iv) cca 40 de citări în baze de date internaţionale (Scopus, Thomson-Reuters, sau de prestigiu 
similar) în ultimii doi ani;  

 v) îndeplineste criteriile de abilitare conform CNATDCU (vezi documente ataşate: ORDIN Nr. 
4204/2013, OMECTS Nr.3697/2012, OMECTS 4478/2011 şi ORDIN Nr.4692 /2011);  

 vi) alte dovezi că rezultatele, ideile si conceptele candidatului sunt acceptate şi utilizate la vârf 
în domeniu şi/sau asupra societăţii în general, cu un impact major (inclusiv pentru realizări cu specific 
naţional şi local); exemple pot fi traduceri importante în limba română, cărţi sau capitole de carte cu 
un ecou probat a fi remarcabil la nivel naţional sau al căror ecou este probat în alte cataloage majore 
decât WorldCat, articole în reviste de impact major dar care nu sunt incluse încă în clasificarea pe 
culori de la CNCS, şi altele.  
 Din punct de vedere al calităţii proiectului de cercetare, existenţa unor premize clare de 
obţinere a unor rezultate de tipul celor descrise mai sus (nu neapărat egale cantitativ) poate fi luată 
drept deziderat pentru această categorie. 
 
 b.   De impact semnificativ la nivel sud-est european (B) 
 Din punct de vedere al realizărilor anterioare şi al calităţii CV-ului, exemple orientative de 
elemente minimale care pot sta la baza atribuirii unui astfel de calificativ sunt (criteriile nu sunt 
cumulative): 
 i) mai mult de un singur articol în reviste din zona "galbenă" conform CNCS, în ultimii doi ani, 

dintre care cel puţin unul ca autor corespondent (http://uefiscdi.gov.ro/articole/2882/Pachet-

informatii-Articole-2012.html sau vezi document ataşat - Reviste_Sc_Soc Scs_AIS_2012); 

 ii) cca 20 citări în baze de date internaţionale (Scopus, Thomson-Reuters, sau de prestigiu 

similar) în ultimii doi ani; 

 iii) cărţi sau capitole de carte în cel putin 20 cataloage din străinatate conform WorldCat 

(www.worldcat.org), publicate în ultimii doi ani; 

 iv) alte dovezi că rezultatele, ideile şi conceptele candidatului sunt acceptate şi utilizate în 

domeniu; şi/sau asupra societăţii în general, cu impact peste medie; exemple pot fi traduceri 

importante în limba română, cărţi sau capitol de carte cu un ecou ieşit din comun la nivel naţional 



sau al căror ecou este probat în alte cataloage majore decât WorldCat, articole în reviste de impact 

major dar care nu sunt incluse încă în clasificarea pe culori de la CNCS, şi altele; 

 v) îndeplineste criteriile de conferenţiar conform CNATDCU (vezi documente ataşate: . 

4204/2013, OMECTS Nr.3697/2012, OMECTS 4478/2011 şi ORDIN Nr.4692 /2011 ). 

 Din punct de vedere al proiectului de cercetare, existenţa unor premize clare de obţinere a 
unor rezultate de tipul celor descrise mai sus (nu neapărat egale cantitativ) poate fi luată drept 
deziderat pentru această categorie. 
 
 c.   De impact semnificativ la nivel national (C) 

  Din punct de vedere al realizărilor anterioare şi al calităţii CV-ului, exemple orientative de 
elemente minimale care pot sta la baza atribuirii unui astfel de calificativ sunt (criteriile nu sunt 
cumulative): 
 i) îndeplineste conditiile de lector conform definitiilor curente CNATDCU (vezi documente 
ataşate: . 4204/2013, OMECTS Nr.3697/2012, OMECTS 4478/2011 şi ORDIN Nr.4692 /2011); 

ii) un articol în zona galbenă conform CNCS, ca autor corespondent; 
iii) alte dovezi că rezultatele, ideile şi conceptele candidatului sunt acceptate şi utilizate în 

domeniu şi/sau asupra societăţii în general. 
  Din punct de vedere al calităţii planului de lucru, existenţa unor premize clare de obţinere a 

unor rezultate de tipul celor descris mai sus (nu neapărat egale cantitativ) poate fi luată drept 
deziderat pentru această categorie. 
 
 d.   De impact redus (D) 
 
 
2.    Proiectele care primesc calificativele A, B sau C vor fi luate în discuţie pentru finanţare. 
       În funcţie de numărul lor, finanţarea se va face după cum urmează: 
  
 Proiectele de categoria A:  
 Dacă numărul lor este mai mic de 50, vor fi finanţate toate. Dacă numărul lor este mai mare, 
se va recurge la departajări într-o şedinţă a CS. 
 Proiectele de categoria B:  
 Se vor finanţa numai dacă există mai puţin de 50 de proiecte de  categoria A, cu aceeaşi 
procedură de departajare în cazul în care numărul de proiecte depăşeşte numărul de granturi 
disponibile. 
 Proiectele de categoria C:  
 Se vor finanţa numai dacă există mai puţin de 50 de proiecte de categoria A şi B, cu aceeaşi 
procedură de departajare în cazul în care numărul de proiecte depăşeşte numărul de granturi 
disponibile. 
 

Documente utile - ataşate: 
1. Reviste_Sc_Soc Scs_AIS_2012;  
2. ORDIN Nr. 4204/2013, OMECTS Nr.3697/2012, OMECTS 4478/2011, ORDIN Nr.4692 /2011; 
 

*Prin "impact semnificativ" se înţeleg realizări cu vizibilitate şi ecou comparabile cu cele mai 
importante din domeniu pe aria geografică aferentă acelei categorii. În întelesul categoriilor de mai 
sus, un proiect care are un specific profund local sau naţional va avea un impact suficient de mare pe 
aceste planuri pentru ca el să fie reflectat ulterior şi în plan internaţional. Din acest punct de vedere 
nu modul şi locaţia fizică de diseminare a rezultatelor pot fi considerate criterii în sine – ci calitatea 
rezultatelor şi impactul lor în comunitatea ştiinţifică şi în afara ei. 


