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Nr. …/………… 

  

Cerere de finanțare 

 

Nume:......................................................  Prenume: ........................................................................ 

Departament: ..................................................................………………………………………….. 

Facultate: ........................................................................................................................................... 

Date de contact (adresă e-mail, telefon)………………………………………………………….. 

 

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 

echipă - 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 

adauga 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 

 

 

        Responsabil,  

       (nume, prenume, semnătură) 

 

Data,  


