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în conformitate cu prevederile GHIDULUI – Condiții generale de acordare a 

granturilor interne cercetătorilor din cadrul UDJG 2021 

 

 

1. Criteriile specifice de acordarea grantului stabilite la nivelul Consiliului FIAB 

 

Criteriile specifice de acordarea grantului, stabilite la nivelul Consiliului FIAB, sunt 

următoarele: 

� directorul de Grant trebuie să îndeplinească standardele minimale CNATDCU, corespunzătoare 

gradului didactic actual și domeniului propriu de încadrare (comisia de specialitate); procentul de 

îndeplinire a standardelor minimale va fi un indicator de evaluare a propunerii de Grant; lipsa 

fișei de verificare a standardelor minimale (a directorului de Grant) conduce la eliminarea 

propunerii din competiția curentă; 

� echipa de implementare a proiectului și activitățile propuse trebuie să respecte principiul 

interdisciplinarității (ținând cont de domeniile/direcţiile de cercetare proprii ale facultății); 

� distribuția membrilor echipei proiectului trebuie să fie echilibrată între cele două departamente 

din cadrul FIAB și pe categorii de cercetători (cercetători cu experiență / tineri cercetători); 

� echipa de implementare a proiectului trebuie să conțină minim doi tineri cercetători (asistenți, șefi 

de lucrări/lectori, doctoranzi, post-doctoranzi, masteranzi); 

� lista de activități propuse a se desfășura în cadrul proiectului trebuie să conțină obligatoriu 

activități din categoria cercetărilor aplicativ-experimentale; 

� rezultatele obţinute în urma implementării proiectului trebuie să se concretizeze în publicarea a 

minim un articol în reviste indexate WOS - Quartile 1 (reviste ISI din zona roșie) sau minim două 

articole în reviste indexate WOS - Quartile 2 (reviste ISI din zona galbenă); 

� activitățile propuse vor fi descrise succint în formularul din Anexa 1 a Ghidului și vor fi detaliate 

într-un document separat (max. 5 pagini A4, TimesNewRoman, font 12 pct, spațiere 1 rând); 
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2. Grila de evaluare pentru rezultate și indicatori estimați în propunerile de proiecte 

 

Evaluarea propunerilor de proiecte va fi realizată de o echipă formată din trei membri (cadre 

didactice) ai Comisiei pentru Cercetare Ştiinţifică a Consiliului FIAB. Nominalizarea acestora va fi 

facuta de presedintele comisiei de cercetare dupa depunerea proiectelor  pentru evitarea conflictului 

de interese. 

Evaluarea contestațiilor va fi realizată de o echipă formată din Prodecanul și Directorii celor 

două departamente ale FIAB. 

Tabelul 1. Grila de evaluare a propunerilor de granturi interne 

Nr. 

crt. 
Criteriul general Criteriul de evaluare Punctaj 

a < 100% 0 
1 

Procentul de îndeplinire a 

cerințelor minimale CNATDCU 

pentru directorul de Grant 
a ≥ 100% a/100 

2 
Respectarea principiului 

interdisciplinarității 

b = numărul de domenii 

implicate 
b 

3 Distribuție echilibrată MIAA/SIM 

c = nr. membri 

MIAA/nr.membri SIM 

(exclusiv director grant) 

1      pt. c = 1 

(1/c) pt. c > 1 

c       pt. c < 1 

4 
Distribuție echilibrată  

(cercet. experim.) / (tineri cercet.) 

d = nr. tineri cercet. / nr. 

cercet. experim. 

(exclusiv director grant) 

d 

5 Tineri cercetători e = nr. tineri cercetători e 

6 Activități aplicativ-experimentale 
f = nr. de activități 

aplicativ-experimentale 
f 

7 Articole ISI 
g = număr de articole ce 

vor fi publicate 

g       pt. Q1 

(g/2) pt. Q2 

complet/corect h = 4 

încadrare eronată pe categ. h = 3 

lipsă fundamentare h = 2 

informații insuficiente h = 1 

8 Fundamentarea bugetului 

lipsă detalii buget h = 0 

informații complete i = 3 

lipsă termene / obiective i = 2 

lipsă termene + obiective i = 1 
9 

Explicitarea activităților cu 

termene și obiective 

informații incomplete i = 0 

 

Pentru criteriul nr. 7, o propunere de brevet de invenție va fi echivalată cu un articol în 

reviste indexate WOS - Quartile 1 (reviste ISI din zona roșie). 

Punctajul total va fi egal cu suma punctajelor parțiale obținute la fiecare criteriu de evaluare 

(Punctaj Total = a+b+c+d+e+f+g+h). 

Propunerea de Grant cu punctajul cel mai mare va fi declarată câștigătoarea competiției 

interne din cadrul FIAB și va fi cea comunicată la UDJG. 
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3. Calendarul competiției de acordare a granturilor interne 

valabil în cadrul FIAB pentru competiția septembrie 2021 

 

� Lansarea competiției în cadrul FIAB: 20.09.2021 

� Perioada de depunere a documentației (la secretariatul FIAB): 20.09.2021 - 22.09.2021 ora 16,00 

� Evaluarea propunerilor și afișarea rezultatelor intermediare: 23.09.2021 ora 10,00 

� Depunerea contestațiilor: 23.09.2021 în intervalul orar 10,00 - 14,00 

� Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 23.09.2021 ora 16,00 

� Transmiterea numelui câstigătorului grantului la UDJG: 24.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


