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METODOLOGIE  

PRIVIND FINANȚAREA STAGIILOR, PARTICIPAREA LA CONFERINȚE ȘI 

PUBLICAREA DE ARTICOLE  ȘTIINȚIFICE 

 

 

în cadrul Proiectului  

„Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului cercetării de excelență la UAIC” 

 

 

Capitolul I. Dispoziții generale 

 

Art. 1. Prezenta metodologie reglementează procedura și criteriile competiției organizată de 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în cadrul Proiectului „Dezvoltarea capacității de inovare 

și creșterea impactului cercetării de excelență la UAIC” finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării 

prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – 

Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr. 34PFE/19.10.2018. 

Art. 2. Obiectivul general al proiectului „Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului 

cercetării de excelență la UAIC” constă în susținerea Planului Strategic de Dezvoltare Instituțională 

al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în vederea creșterea capacității de inovare, a 

competitivității și a impactului cercetării prin finanțarea excelenței prin intermediul a patru 

obiective specifice: (OS1.) Consolidarea recunoașterii internaționale pentru calitate în cercetare; 

(OS2.) Dezvoltarea de facilități pentru susținerea transferului tehnologic; (OS3.) Asigurarea bazei 

materiale pentru activitățile de cercetare; (OS4.) Dezvoltarea personală a tinerilor cercetători. 

Art. 3. Competiția vizează finanțarea următoarelor tipuri de activități: 

(1) OS1.A1. Publicarea de articole în reviste indexate Web of Science din cvartila Q1 (zona roșie, 

conform UEFISCDI) și articole în regim open access în reviste indexate Web of Science; 

(2) OS1.A2. Participare la conferințe cu lucrare invitată sau acceptată spre prezentare; 
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(3) OS4.A1. Realizarea de stagii de cercetare (1-6 luni) la universități din Top 500 ARWU sau institute 

de cercetare; 

(4)  OS4.A2. Realizarea unui stagiu pentru înțelegerea/învățarea unor noi tehnici de lucru utile in 

proiecte inter/trans-disciplinare; 

(5) OS4.A3. Realizarea unor stagii de documentare în vederea demarării de noi proiecte cu subiecte ce 

pot oferi avantaj competitiv în competiții interne și internaționale. 

 

Capitolul II. Criterii de eligibilitate 

 

Art. 4. La competiția de finanțare pot participa cadrele didactice și cercetătorii științifici, care sunt 

beneficiarii unui contract de muncă valid pe perioadă determinată sau nedeterminată, semnat cu 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.  

Art. 5. Angajații Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași beneficiari ai unei finanțări în cadrul 

acestui proiect vor avea ca afiliere exclusivă Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pe toate 

publicațiile și rezultatele apărut în cadrul activităților finanțate prin acest proiect. 

Art. 6. Toate publicațiile și rezultatele apărute în urma activităţilor finanţate prin prezentul contract, 

vor avea menţionate numele finantaţorului şi numărul contractului de finanţare, după modelul: 

„Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea 

impactului cercetării de excelență la UAIC” finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin 

Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – 

Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr. 

34PFE/19.10.2018” și trebuie să asigure vizibilitatea mărcii “Conceput în România”, sigla acestei 

mărci figurând pe toate materialele publicabile ca urmare a rezultatelor apărute în urma activităților 

finanțate prin prezentul contract. 

 

Capitolul III. Înscrierea, Cererea de finanțare și verificarea eligibilității 

 

Art. 7. Dosarul de concurs pentru finanțare conține următoarele documente:  

- cererea de înscriere la concurs (conform Anexei 1); 

- cerere de finanțare (conform Anexei 2); 
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- CV-ul solicitantului, în format EUROPASS; 

- declarația pe proprie răspundere a solicitantului cu privire la consecințele nerealizării 

activității finanțate (conform Anexei 3). 

Art. 8. Un solicitant poate beneficia de maxim 3 finanțări din cadrul Proiectului „Dezvoltarea 

capacității de inovare și creșterea impactului cercetării de excelență la UAIC” per competiție. 

Art. 9. Dosarul se depune - în format printat și electronic - la Serviciul pentru Administrarea 

Proiectelor de Cercetare Științifică al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în termenul 

precizat în Calendarul de desfășurare a competiției. 

Art. 10. Dosarul este verificat din punct de vedere tehnic de către Serviciul pentru Administrarea 

Proiectelor de Cercetare Științifică al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru a se asigura 

că sunt îndeplinite toate criteriile de eligibilitate. Îndeplinirea condițiilor pentru înscrierea în 

competiție este certificată prin verificarea documentelor din dosar. 

Art. 11. Solicitantul va depune la Serviciul pentru Administrarea Proiectelor de Cercetare Științifică 

al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași un raport privind desfășurarea activității finanțată prin 

Proiectul „Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului cercetării de excelență la UAIC” 

în termen de 30 de zile de la încheierea activității. 

 

Capitolul III. Calendarul de desfășurare a competiției 

 

Art. 12.1. În cadrul Proiectului „Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului cercetării 

de excelență la UAIC” sunt prevăzute nouă competiții pentru finanțarea stagiilor de cercetare, 

stagiilor pentru înțelegerea/învățarea unor noi tehnici de lucru, stagiilor de documentare și 

participarea la conferințe, conform Art. 3. Depunerea solicitărilor de finanțare se poate face cu maxim 

șase luni înainte de desfășurarea activității. Pentru participarea la conferințe depunerea cererilor de 

finanțare se face în regim continuu cu maxim șase luni înainte de desfășurarea activității și minim o 

lună înainte de desfășurarea activității. 

Art.12.2. Depunerea solicitărilor de finanțare pentru publicarea de articole științifice se face în regim 

continuu pe toată perioada desfășurării proiectului. Sunt finanțate prioritar articole în reviste 
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indexate Web of Science din cvartila Q1 (zona roșie, conform UEFISCDI), în ordinea depunerii 

cererilor până la epuizarea fondurilor disponibile pentru fiecare etapă de implementare. 

 

Competiția Perioada de depunere a 

solicitărilor 

Perioada de desfășurare a activității 

1 22 Octombrie– 26 Noiembrie 2018 25 Octombrie - 27 Noiembrie 2018 

2 19 – 23 Noiembrie 2018 1 Decembrie 2018 – 26 Februarie 2019 

3 18 – 22 Februarie 2019 1 Martie 2019 – 12 Iunie 2019 

4 20 – 24 Mai 2019 13 Iunie 2019 – 29 August 2019 

5 19 – 23 August 2019 1 Septembrie 2019 - 13 Noiembrie 2019 

6 18 – 22 Noiembrie 2019 1 Decembrie 2019 – 27 Februarie 2020 

7 17 – 21 Februarie 2020 1 Martie 2020 - 28 Mai 2020 

8 18 – 22 Mai 2020 1 Iunie 2020 – 28 August 2020 

9 17 – 21 August 2020 1 Septembrie 2020 – 12 Noiembrie 2020 

 

Art. 13. Calendarul detaliat (Perioada de depunere a solicitărilor, comunicarea rezultatelor privind 

eligibilitatea, Evaluarea propunerilor, Publicarea rezultatelor preliminare, Depunerea contestațiilor, 

Evaluarea contestațiilor, Publicarea rezultatelor finale) va fi făcut public înaintea fiecărei competiții, 

excepție făcând Competiția 1 în cadrul căreia depunerea și evaluarea propunerilor are loc pe întreaga 

perioadă (22 Octombrie – 26 Noiembrie 2018). 

 

Capitolul IV. Evaluarea cererilor de finanțare 

 

Art. 14. Cererile de finanțare declarate eligibile de către Serviciul pentru Administrarea Proiectelor 

de Cercetare Științifică sunt evaluate de către o comisie, formată dintr-un președinte (Directorul de 

proiect) și 4 membri (membri ai echipei proiectului). Membrii comisiei nu trebuie să se afle în conflict 

de interese cu solicitanții. 

Art. 15. În cadrul fiecărei competiții, conform Art. 12., cererile de finanțare sunt evaluate și clasificate 

în funcție de tipul de activitate. 
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Art. 16. Rezultatele preliminare, precum și rezultatele finale aferente fiecărei competiții vor fi 

publicate pe site-ul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, secțiunea Cercetare, în termenul 

precizat în Calendarul detaliat publicat înaintea fiecărei competiții. 

 

Capitolul V. Criterii de evaluare a cererilor de finanțare 

 

Art. 17. Criterii de evaluare pentru OS4.A1. Realizarea de stagii de cercetare (1-6 luni) la universități 

din Top 500 ARWU sau institute de cercetare: conform Anexa 4, Grila 1. Stagiul de cercetare trebuie 

să fie de minim 30 de zile calendaristice. Punctajul minim pentru eligibilitate trebuie să fie 10 puncte 

la Criteriul II “Evaluarea motivației și a impactului asupra activității de cercetare a solicitantului din 

perspectiva relevanței pentru domeniul științific”, conform Anexa 4, Grila 1 

Art. 18. Criterii de evaluare pentru OS4.A2. Realizarea unui stagiu pentru înțelegerea/învățarea unor noi 

tehnici de lucru utile in proiecte inter/trans-disciplinare: conform Anexa 4, Grila 1. Punctajul minim pentru 

eligibilitate trebuie să fie 10 puncte la Criteriul II “Evaluarea motivației și a impactului asupra activității de 

cercetare a solicitantului din perspectiva relevanței pentru domeniul științific”, conform Anexa 4, Grila 1. 

Art. 19. Criterii de evaluare pentru OS4.A3. Realizarea unor stagii de documentare în vederea demarării 

de noi proiecte cu subiecte ce pot oferi avantaj competitiv în competiții interne și internaționale: conform 

Anexa 4, Grila 1. Punctajul minim pentru eligibilitate trebuie să fie 10 puncte la Criteriul II “Evaluarea 

motivației și a impactului asupra activității de cercetare a solicitantului din perspectiva relevanței pentru 

domeniul științific”, conform Anexa 4, Grila 1. 

Art. 20. OS1.A1. Publicarea de articole în reviste indexate Web of Science din cvartila Q1 (zona roșie, 

conform UEFISCDI) și articole în regim open access în reviste indexate Web of Science: conform Anexa 

4, Grila 2. Punctajul minim pentru eligibilitate trebuie să fie 10 puncte la Criteriul II “Evaluarea 

motivației și a impactului asupra activității de cercetare a solicitantului din perspectiva relevanței 

pentru domeniul științific”, conform Anexa 4, Grila 2. 

Art. 21. OS1.A2. Participare la conferințe cu lucrare invitată sau acceptată spre prezentare: conform 

Anexa 4, Grila 3. Punctajul minim pentru eligibilitate trebuie să fie 10 puncte la Criteriul II “Evaluarea 

motivației și a impactului asupra activității de cercetare a solicitantului din perspectiva relevanței 

pentru domeniul științific”, conform Anexa 4, Grila 3. 
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Art. 22. Pentru fiecare solicitant se calculează punctajul total, în funcție de grila aferentă activității 

pentru care este depusă solicitarea, se realizează clasamentul solicitanților. 

Art. 23. Finanțările se acordă solicitărilor în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe fiecare 

categorie de activitate în parte, în limita bugetului disponibil. 

 

Capitolul V. Reglementări privind finanțarea 

 

Art. 24. Decontarea cheltuielilor se realizează în conformitate cu reglementările legislative aflate în 

vigoare la momentul desfășurării activității. 

Art. 25. Finanțarea activităților se realizează conform contratului de finanțare al Proiectului 

„Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului cercetării de excelență la UAIC”. Sumele 

estimative aferente fiecărui tip de activitate sunt următoarele: 
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Nr. 

crt. 
Categorie cheltuieli 

Buget estimativ  

(lei) 

1. Cheltuieli OS4.A1. Realizarea de stagii de cercetare (1-6 luni) la 

universități din Top 500 ARWU sau institute de cercetare 
12.190 

2. Cheltuieli OS4.A2. Realizarea unui stagiu pentru 

înțelegerea/învățarea unor noi tehnici de lucru utile in proiecte 

inter/trans-disciplinare 

2.200 

3. Cheltuieli OS4.A3. Realizarea unor stagii de documentare în 

vederea demarării de noi proiecte cu subiecte ce pot oferi avantaj 

competitiv în competiții interne și internaționale. 

2.200 

4. Cheltuieli OS1.A1. Publicarea de articole în reviste indexate Web of 

Science din cvartila Q1 (zona roșie, conform UEFISCDI) și articole 

în regim open access în reviste indexate Web of Science (open 

access) 

5.000 

5. Cheltuieli OS1.A2. Participarea la conferințe cu lucrare invitată sau 

acceptată spre prezentare 

7.500 (în străinătate) 

2.890 (în țară) 

 

 

DIRECTOR PROIECT, 

Conf. Univ. Dr. Hab. Alin ANDRIEȘ 
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ANEXA 1 

 

Vizat  

Serviciul pentru Administrarea  

Proiectelor de Cercetare Științifică 

Vizat  

Director Proiect 

 

 

 

Domnule Director, 

Subsemnatul/a ____________________________________________________________, (grad didactic) 

_____________________, la Facultatea de ________________________________________ 

Departamentul ___________________________________ vă rog să aprobați înscrierea la competiția 

organizată de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași în cadrul Proiectului ”Dezvoltarea capacității 

de inovare și creșterea impactului cercetării de excelență la UAIC” finanțat de Ministerul Cercetării și 

Inovării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare -dezvoltare, Subprogram 1.2 – 

Performanță instituțională  - Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr. 34PFE/19.10.2018 

pentru finanțarea următoarelor  activități: 

□ OS1.A1. Publicarea de articole în reviste indexate Web of Science din cvartila Q1 (zona roșie, conform 

UEFISCDI) și articole în regim open access în reviste indexate Web of Science; 

□ OS1.A2. Participare la conferințe cu lucrare invitată sau acceptată spre prezentare.  

□ OS4.A1. Realizarea de stagii de cercetare (1-6 luni) la universități din Top 500 ARWU sau institute de 

cercetare; 

□ OS4.A2. Realizarea unui stagiu pentru înțelegerea/învățarea unor noi tehnici de lucru utile in proiecte 

inter/trans-disciplinare; 

□ OS4.A3. Realizarea unor stagii de documentare în vederea demarării de noi proiecte cu subiecte ce pot 

oferi avantaj competitiv în competiții interne și internaționale; 

Atașez următoarele documente: ANEXA 2 – Cerere de finanțare; CV -ul solicitantului, în format 

EUROPASS; Documente justificative. 

 

Data:  
 
Solicitant, 
Nume, prenume  
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ANEXA 2 

 

CERERE DE FINANŢARE 

 

A. Informații generale 

Solicitant: 

 Nume:  

 Prenume:  

 Data nașterii:  

 Anul susținerii tezei de doctorat:  

Titlul științific:  

Facultatea de  

Departamentul  

 Telefon:  

 Adresa de e-mail:  

 

Domeniul științific:  

1. Matematică și informatică 5. Știința materialelor 9. Științele vieții aplicate și 

biotehnologii 2. Chimie 6. Științele pământului 

3. Fizică 7. Biologie și ecologie 10. Științe sociale și economice 

4. Științe inginerești 8. Medicină 11. Științe umaniste 

 

Domeniul de doctorat: ___________________________________ 

 

B. Descrierea proiectului (max. 3 pagini)  

 

Pentru fiecare tip de activitate, pentru care se solicită finanțare, se va face o scurtă motivare și o 

prezentare a impactului asupra activității de cercetare a solicitantului și a rezultatelor estimate.  
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Se atașează documente (copie) care să ateste acceptarea lucrării/accesul la 

infrastructură/biblioteci/taxă de publicare etc. 

 

C. Buget estimativ 

Nr. 

crt. 
Categorie cheltuieli Buget solicitat (lei) 

1. 
Cheltuieli OS4.A1. Realizarea de stagii de cercetare (1-6 luni) la 

universități din Top 500 ARWU sau institute de cercetare 

Diurnă: 

Transport: 

Cazare: 

TOTAL: 

2. Cheltuieli OS4.A2. Realizarea unui stagiu pentru 

înțelegerea/învățarea unor noi tehnici de lucru utile in proiecte 

inter/trans-disciplinare 

Diurnă: 

Transport: 

Cazare: 

TOTAL: 

3. Cheltuieli OS4.A3. Realizarea unor stagii de documentare în 

vederea demarării de noi proiecte cu subiecte ce pot oferi avantaj 

competitiv în competiții interne și internaționale. 

Diurnă: 

Transport: 

Cazare: 

TOTAL: 

4. Cheltuieli OS1.A1. Publicarea de articole în reviste indexate Web of 

Science din cvartila Q1 (zona roșie, conform UEFISCDI) și articole 

în regim open access în reviste indexate Web of Science (open 

access) 

Taxă de publicare: 

 

5. 

Cheltuieli OS1.A2. Participare la conferințe cu lucrare invitată sau 

acceptată spre prezentare 

Diurnă: 

Transport: 

Cazare: 

Taxă participare: 

TOTAL: 

6. TOTAL BUGET (lei)  

 

Data:  

 

Solicitant, 

Nume, prenume  
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ANEXA 3 

 

DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE  

cu privire la consecințele nerealizării activității finanțate 

 

 

Subsemnatul/a ____________________________________________________________, (grad didactic) _____________________, 

la Facultatea de ________________________________________ Departamentul __________________________________, 

mă angajez ca - în cazul finanțării solicitării depuse în cadrul competiției organizată de Universitatea 

Alexandru Ioan Cuza din Iași în cadrul Proiectului ”Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea 

impactului cercetării de excelență la UAIC” finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin 

Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – 

Performanță instituțională - Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr. 34PFE/19.10.2018 

- să restitui fondurile alocate, în condițiile nerealizării parțiale / totale a activității finanțate, din 

motive care îmi sunt imputabile. 

 

 

Data:  

 

Solicitant, 

Nume, prenume 
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ANEXA 4 

Grila 1 - Criterii de evaluare 

 

Criteriul Punctaj 
Punctaj 
maxim 

Criteriul I 
 
Clasificarea universității / institutului de cercetare 
conform Top 500 Academic Ranking of World 
Universities (ARWU) 

Poziție Punctaj 

50 puncte 

1-200 50 puncte 

201-300 40 puncte 
301-400 30 puncte 
401-500 20 puncte 
501-1000 10 puncte 

neclasificat 0 puncte 

Criteriul II 
 
Evaluarea motivației și a impactului asupra activității 
de cercetare a solicitantului din perspectiva relevanței 
pentru domeniul științific 

Evaluarea motivației – max. 
10 puncte 
Evaluarea impactului – max. 
10 puncte 
Punctaj minim 10 puncte 

20 puncte 

Criteriul III 
 
Vechimea în învățământ a solicitantului 

Vechime Punctaj 

20 puncte  
0-5 ani 20 puncte 
5-10 ani 15 puncte 
10-20 ani 10 puncte 
Peste 20 ani 5 puncte 

Criteriul IV 
 
Durata stagiului 

Durată Punctaj 

10 puncte 
3 – 6 luni 10 puncte 
1 – 3 luni 5 puncte 
0 – 1 luni 1 punct 

TOTAL 
100 
puncte 
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ANEXA 4 

Grila 2 - Criterii de evaluare 

 

Criteriul Punctaj 
Punctaj 
maxim 

Criteriul I 
 
Indexarea revistei, conform UEFISCDI 

Indexare Punctaj 

60 puncte 
Zona roșie 60 puncte 

Zona galbenă 20 puncte 
Zona albă 5 puncte 

Criteriul II 
 
Evaluarea motivației și a impactului asupra activității 
de cercetare a solicitantului din perspectiva relevanței 
pentru domeniul științific 

Evaluarea motivației – max. 
10 puncte 
Evaluarea impactului – max. 
10 puncte 
Punctaj minim 10 puncte 

20 puncte 

Criteriul III 
 
Vechimea în învățământ a solicitantului 

Vechime Punctaj 

20 puncte  
0-5 ani 20 puncte 
5-10 ani 15 puncte 
10-20 ani 10 puncte 
Peste 20 ani 5 puncte 

TOTAL 
100 
puncte 
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ANEXA 4 

Grila 3 - Criterii de evaluare 

 

Criteriul Punctaj 
Punctaj 
maxim 

Criteriul I 
 
Participare la conferințe 

Tip conferință Punctaj 

60 puncte 

Străinătate – Top – conferințe organizate de 
asociații profesionale de prestigiu 

60 puncte 

Străinătate – conferințe organizate de 
Universități aflate în Top 500 Academic 
Ranking of World Universities (ARWU) 

40 puncte 

Străinătate în domeniul științific 20 puncte 
Naționale cu participare internațională - 
conferințe organizate de asociații 
profesionale de prestigiu 

20 puncte 

Naționale cu participare internațională - 
conferințe organizate de Universități din 
Consorțiul Universitaria 

15 puncte 

Naționale în domeniul științific 5 puncte 
Criteriul II 
 
Evaluarea motivației și a impactului asupra activității 
de cercetare a solicitantului din perspectiva relevanței 
pentru domeniul științific 

Evaluarea motivației – max. 
10 puncte 
Evaluarea impactului – max. 
10 puncte 
Punctaj minim 10 puncte 

20 puncte 

Criteriul III 
 
Vechimea în învățământ a solicitantului 

Vechime Punctaj 

20 puncte  
0-5 ani 20 puncte 
5-10 ani 15 puncte 
10-20 ani 10 puncte 
Peste 20 ani 5 puncte 

TOTAL 
100 
puncte 

 

 


