Ministerul Educaţiei Naţionale
Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior
Beneficiar: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Proiect finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională, cod proiect CNFIS-FDI-2019-0660
Titlu proiect: ACȚIUNI ȘI INSTRUMENTE SUPORT PENTRU SUSȚINEREA
CERCETĂRII DE EXCELENȚĂ DIN UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” DIN
ALBA IULIA
Contract de finanțare

Nr. contract ...............din data de .............................
Titlu proiect: Acțiuni și instrumente suport pentru susținerea cercetării de excelență din
Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Valoarea contractului: ......................................................
Durata contractului: ...........................................................
Nr. de pagini ale contractului: ...........................................

Încheiat între Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în calitate de autoritate
contractantă, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Cod fiscal 5665935, reprezentată
legal de prof.univ.dr. Breaz Valer-Daniel în calitate de Rector și
Nume....................................... Prenume ......................................, cadru didactic/cercetător în
cadrul Facultății de............................................................................................... Departamentul de
......................................................................................................................, CI serie …..... nr.
....................CNP ....................................................în calitate de beneficiar.
Art. 1. Obiectul contractului îl constituie finanțarea de către autoritatea contractantă și execuția
de
către
beneficiar
a
proiectului
de
cercetare
și
publicare
cu
titlul
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
......................
corespunzător
cererii
de
finanțare
a
beneficiarului
nr...................../data.......................... și a clarificărilor nr...................../data........................... anexe
și parte integrantă a contractului.
Art. 2. Beneficiarul va respecta întocmai datele înscrise în cererea de finanțare aprobată de
universitate și în clarificările depuse ca anexă la aceasta.
Art. 3. Durata contractului. Contractul are o durată de 36 de luni de la data acordării finanțării.
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Art. 4. (1) Valoarea contractului. Suma acordată de universitate pentru sprijinirea beneficiarului
în efectuarea activităților aferente cercetării de excelență este în cuantum de 9.512,80 lei.
(2) La finalizarea contractului, beneficiarul va depune la sediul Centrului pentru Cercetare
Științifică (CCȘ), întreg dosarul financiar care va conține documente justificative de plată, pentru
suma de 9.512,80 lei.
Art. 5. Cheltuielile pot include: taxe de acces la resurse de documentare (cărţi şi publicaţii),
achiziții de materiale și soft-uri necesare cercetării, cheltuieli cu deplasări interne şi
internaţionale, taxe de participare la conferințe științifice, etc., care contribuie la îndeplinirea
obiectivului contractului de finanțare.
Art. 6. Raportare
1. Beneficiarul grantului de cercetare are obligația ca în termen de 12 luni de la data
acordării susținerii financiare să depună la dosar dovada că a transmis articolul pentru
recenzare la redacția unei reviste indexate Web of Science zona roșie sau zona galbenă.
2. Beneficiarul va preda în termen de 12 luni de la acordarea grantului la CCȘ și la comisia
de evaluare, raportul intermediar de activitate, care va descrie stadiul implementării
proiectului și modul în care a fost cheltuită suma grantului de cercetare până la acea dată.
Art. 7. Plățile se vor efectua în contul indicat de beneficiar în termen de 15 zile de la semnarea
contractului de finanțare. Suma grantului va fi achitată în întregime într-o singură tranșă.
Art. 8. Modalitatea de plată. Universitatea efectuează plățile în contul beneficiarului,
Nume................................................................ Prenume ........................................................ Cod
IBAN ................................................................................ .
Art. 9 Răspundere contractuală
1. Beneficiarul are obligația de a efectua toate corecturile solicitate de recenzenți și de a se
asigura că articolul îndeplinește condițiile de publicare în timp util.
2. Se consideră îndeplinită condiția contractuală de publicare în momentul în care articolul
primește acceptul de publicare, chiar dacă publicarea efectivă va avea loc în unul din numerele
viitoare ale revistei.
3. Finanțarea se va acorda numai proiectelor de publicare care se adresează revistelor încadrate
în anul semnării prezentului contract în zona roșie sau zona galbenă a bazei de date Web of
Science (conform 2018 edition of Journal Citation Reports), în oricare din cele două criterii ale
clasificării, factorul de impact sau scorul de influență.
4. În cazul retrogradării ulterioare a revistei în care a fost acceptat/publicat articolul într-o
categorie inferioară în cadrul bazei de date Web of Science, conform ierarhizării anuale a
revistelor, beneficiarul grantului de cercetare va notifica CCȘ și comisia de evaluare cu privire la
modificarea încadrării revistei respective. Întrucât poziționarea revistelor se modifică de la un an
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la altul, retrogradarea unei reviste în cazul ierarhizărilor ulterioare acordării grantului nu
constituie motiv de penalizare a beneficiarului.
5. În cazul respingerii unui articol, beneficiarul poate să opteze pentru publicarea lucrării în altă
revistă din categoria Web of Science, zona roșie sau zona galbenă (în termenul prevăzut la art.3)
și va trimite o notificare în acest sens Centrului pentru Cercetare Științifică și comisiei de
evaluare. Dacă beneficiarul nu reia procesul de publicare a articolului respins, acesta va restitui
integral suma grantului.
6. În cazul neîndeplinirii obiectivului publicării articolului în termenul prevăzut la art.3,
beneficiarul are obligația de a restitui integral suma grantului.
7. Beneficiarul are obligația de a menționa în toate materialele întocmite susținerea financiară a
cercetării prin grant instituțional.
Art. 10. Litigiile de orice fel se rezolvă pe cale amiabilă în termen de 15 zile calendaristice de la
apariție.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, toate având valoare de original, cu un număr de
........... pagini, un exemplar pentru universitate și un exemplar pentru beneficiar.
Semnături:
De acord pentru beneficiar

De acord pentru Universitatea „1 Decembrie 1918”
din Alba Iulia

Nume și Prenume

Rector
Prof.univ.dr. Valer-Daniel BREAZ

Data:..........................................

Data: .............................................
Director general administrativ,
Dr. Ec. Lucian GĂBAN
Director de proiect,
Lect. univ. dr. Maria-Viorela MUNTEAN
Contabil șef,
Jr.Ec. Tamara CONTOR
Consilier juridic,
Jr. Claudia ROTAR
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