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Procedura instituțională de acordare a granturilor de cercetare de excelență internă
Metodologia de selecție a propunerilor de proiecte de cercetare susținute prin fondurile alocate
proiectului „Acțiuni suport pentru activități de excelență în cercetare”

Preambul. Proiectul Acțiuni suport pentru activități de excelență în cercetare, finanţat prin Fondul de
Dezvoltare Instituţională are scopul de a stimula creșterea numărului de contribuții științifice publicate de
cadrele didactice titulare și cercetătorii titulari din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în
revistele științifice ierarhizate în primul sfert (categoria roșie în documentația UEFISCDI) în cadrul bazei
de date Clarivate. Poziția universității în cadrul evaluărilor instituționale privind acordarea finanțării
suplimentare depinde de performanța în cercetarea științifică măsurată prin numărul de studii și articole
publicate în revistele cotate în baza de date indicată. Un anumit număr de publicații în această categorie
reprezintă unul dintre criteriile de ierarhizare în competițiile pentru fondurile de dezvoltare a cercetării în
unitățile de cercetare, dezvoltare, inovare din România. Pentru a îmbunătăți poziția universității în aceste
competiții se acordă sprijin financiar proiectelor care se vor finaliza cu publicații în revistele ierarhizate în
primul sfert din lista de publicații cotate Clarivate Analytics.
Obiective
Această metodologie urmărește:
1. furnizarea unui cadru instituțional care facilitează pe de-o parte formularea unor proiecte de cercetare
viabile, care se vor finaliza prin publicarea rezultatelor în revistele din primul sfert din lista de reviste
cotate de Clarivate (fosta Thomson Reuters).
2. un instrument de evaluare a calității propunerilor și selectarea proiectelor de cercetare care vor fi
susținute prin fonduri alocate cercetării de excelență.
Dat fiind scopul proiectului, fondurile de cercetare, constând în granturi individuale sau de echipă în
cuantum de 8000 sau lei, vor fi acordate pe bază de competiție. Granturile de cercetare vor fi acordate pe
bază de contract prin care beneficiarul își va asuma obligația utilizării fondurilor în vederea desfășurării
activităților de cercetare și publicare rezultatelor în revista indicată în propunerea de proiect. Beneficiarul
are obligația de a indica în toate materialele întocmite susținerea financiară a cercetării prin grantul
instituțional. În cazul unei cercetări de echipă, beneficiarul din cadrul universității va fi indicat drept prim
autor.

Neîndeplinirea obiectivului publicării unui articol științific în revista indicată în termen de 36 de luni sau
dacă articolul nu primește acceptul de publicare in termen de 36 de luni duce la returnarea de către
beneficiar a sumei acordate prin grant.
Criterii de evaluare

I.

Tema de cercetare
I.1. Titlul probabil (În măsura în care este posibil titlul ar trebui să indice cât mai precis
subiectul principal al cercetării, deși pe parcursul derulării activităților de cercetare acesta
poate suferi modificări.)
I.2. Descrierea succintă a subiectului cercetării. (Se prezintă contextul efectuării cercetării,
cunoștințele existente la momentul actual care generează nevoia unei noi abordări, întrebările
de cercetare care justifică cercetarea și relevanța ei pentru societate în general, pentru
domeniul de cercetare, disciplina sau revista respectivă, descrierea și autoevaluarea gradului
de inovare in domeniu a temei/metodei/tehnologiilor propuse spre a fi utilizate in vederea
finalizarii cercetării). (maxim 10 puncte)
I.3. Oportunitatea și relevanța subiectului (Se prezintă argumentarea relevanței temei
propuse pentru comunitatea ştiinţifică internaţională/domeniul de activitate şi eventual care ar
putea fi rezultatele concrete generate de demers, teorii/tehnologii/dispozitive/etc.) (maxim 10
puncte)
I. 4. Evaluarea gradului de interdisciplinaritate (acolo und este cazul, interdisciplinaritatea
reprezintă un avantaj pentru succesul publicării rezultatelor. Se vor descrie succint metodele și
elementele interdisciplinare implicate în realizarea articolului/studiului.) (maxim 5 puncte).
(N.B. Dacă proiectul nu implică interdisciplinaritate, cele 5 puncte se vor acorda automat.)
I. 5. Evaluarea riscurilor fizice/etice, implicate în cercetare . (Candidatul a mai publicat în
reviste indexate ISI - 5 puncte; în reviste indexate BDI, 3 puncte; în reviste CNCSIS, 2
puncte; în reviste locale, 1 punct. Încadrarea se va realiza într-o singură categorie.)
I.6. Bibliografia de lucru (Se vor indica principalele lucrări de cercetare-interpretare aferente
subiectului și sursele care urmează a fi utilizate în cadrul cercetării.)

Total I - Maxim 30 puncte
II.

Cunoașterea revistei în care vor fi trimise spre publicare rezultatele cercetării.
II.1 Titlul revistei, ISSN. (Se pot indica și alte reviste din primul sfert Clarivate, ca posibile
destinații de publicare în cazul respingerii articolului în prima revistă).

II.2. Pe ce poziție s-a aflat revista (sau revistele alternative vizate) în ierarhizările Thomson
Reuters (Clarivate) în ultimii cinci ani? (Se poate solicita asistența consultantului instituțional
departamental pentru verificarea evoluției revistei respective și a stabilității sale în cadrul primului
sfert; universitatea va acorda susținere acelor proiecte care vizează publicarea în revistele care au o
poziție cât mai stabilă în primul sfert.) (maxim 2 puncte)
II.3. Care este durata procesului de evaluare (peer review) a contribuțiilor propuse spre
publicare potrivit informațiilor furnizate de revistă? (Revistele oferă în paginile lor informații
despre durata procesului de evaluare a manuscriselor care se poate întinde de la câteva luni la doi ani.
De aceste informații trebuie ținută seama în planificarea publicării rezultatelor.) (2 puncte)
II.4. Care este rata de respingere a manuscriselor? (Revistele indică numărul de manuscrise
propuse spre publicare anual și procentul celor acceptate la publicare.) (1 punct)
II.5. Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească manuscrisele propuse spre
publicare? (nr. pagini, organizarea referințelor, ilustrații, tabele, etc., se consultă informațiile pentru
autori oferite pe pagina de web a revistei.) (maxim 10 puncte)
II.5. Există contribuții referitoare la subiectul cercetării propuse , publicate în revista
respectivă? (Maxim 15 puncte).
Total II- Maxim 30 puncte

III.

Planificarea cercetării
III.1. Experiența anterioară a aplicantului (Descrieți concis contribuțiile proprii în subiectul
de cercetare propus studiile, proiectele si granturile de cercetare - director sau membru in
echipa- legate de tema propusă.) (maxim 5 puncte)
III.2. Membrii echipei (Descrieți succint experiența, apartenența instituțională și rolul în
cadrul echipei de cercetare a membrilor echipei de cercetare, dacă este o cercetare de echipă.)
(maxim 5 puncte) (În cazul unei cercetări individuale, la acest criteriu se acordă automat cele
10 puncte.)
III.3. Descrierea concisă a metodei și etapelor cercetării. (Descrierea trebuie să demonstreze
convingător că obiectivele cercetării pot fi realizate în timp suficient pentru care rezultatele să
poată fi publicate în timp de doi ani de la data acordării grantului de cercetare.) (maxim 20
puncte)
Total III- Maxim 30 puncte

IV.

Activitatea de cercetare anterioară a solicitantului (număr de articole ISI publicate ,
indicele Hirsch - Google Scholar, Web of Science şi Scopus, proiecte de cercetare în calitate
de director de grant). (Studiile ISI și proiectele de cercetare legate de alte teme, la care se va

adăuga indicele Hirsch) (maxim 10 puncte) (Director de grant, se acordă 5 puncte/proiect;
membru în proiecte de cercetare, 4 puncte; studii în reviste ISI, 1 punct/studiu).
Total III- Maxim 10 puncte
Evaluarea propunerilor de grant
1. Comisiile de evaluare vor fi constituite și aprobate la nivel de departament și vor fi formate din trei
membri.
2. Directorul de departament va face propunerile de membri ai comisiei de evaluare în funcție de
gradul de competență științifică față de tema propusă.
3. Din comisie pot face parte și membri supleanți pentru cazul în care unul din membri este și aplicant
al grantului de cercetare de excelență. În cazul în care consultantul instituțional este titularul cererii
de finanțare, el va fi înlocuit în comisie de un membru supleant.
4. Unul dintre cei trei membri va fi consultantul instituțional departamental.
5. Comisiile de contestații vor fi constituite din alți 3 membri decât cei ai comisiilor de evaluare.
6. Comisiile vor verifica informațiile furnizate în cererea de finanțare în vederea evaluării calității
propunerii de proiect și a estimării șanselor de reușită.
Conţinutul dosarului
Dosarul va conține cererea de finanțare, CV-ul solicitantului, lista de lucrări solicitate la punctul IV și
declarația pe propria răspundere din care să rezulte faptul că activitățile prevăzute în proiectul de cercetare
nu sunt finanțate din alte surse.
Calendarul competiției
Lansare competiție 14.09.2018.
Depunerea dosarelor: 18.09.2018 - 15.10.2018, la secretariatul Centrului pentru Cercetare Ştiinţifică şi
Transfer Tehnologic
Evaluarea dosarelor și publicarea rezultatelor: 16-19.10.2018
Rezultatele finale: 19.10.2018 (http://cercetare.uab.ro)
Soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor finale: 20.10.2018 (http://cercetare.uab.ro)
Încheierea contractelor și acordarea granturilor de cercetare se vor efectua în termen de 15 zile de la
publicarea rezultatelor.
Granturile rămase nealocate vor fi distribuite la alte departamente în ordinea descrescătoare a punctajelor.
Manager proiect,
lect.univ.dr. Cosmin Popa Gorjanu

(Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 14 septembrie 2018)

