
 

 1 

 

 

ANUNŢ 

 

PRIVIND LANSAREA COMPETIŢIEI INTERNE A USAMV CLUJ-NAPOCA PENTRU 

PROIECTE DE CERCETARE APLICATIVĂ DE TIP SUSȚINEREA CERCETĂRII 

 

Componenta: SUSȚINEREA CERCETĂRII  

 

 

1. OBIECTIVUL PRINCIPAL 

Susținerea cercetării în domeniile USAMV CN pentru creșterea numărului de articole ISI publicate 

în reviste încadrate în cuartilele 1 și 2 conform Web of Science Core Collection (WOSCC).  

 

2. OBIECTIVE SPECIFICE 

1. Susținerea temelor de cercetare care nu beneficiază de finanțare. 

2. Creșterea numărului de articole ISI publicate în cuartilele 1 și 2 conform WOSCC.  

3. Utilizarea bazei de cercetare existente. 

4. Creșterea vizibilității rezultatelor cercetărilor.  

5. Creșterea punctajului în evaluarea institutională. 

3. REZULTATE ESTIMATE: 

1. Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi de competenţe în cadrul colectivităţii academice şi de 

cercetare din universitatea noastră, dedicate cercetării aplicative. 

2. Realizarea unui articol ISI, ca prim-autor (nu se echivaleaza cu autor corespondent/ultim autor) 

într-o revistă încadrată în cuartilele Q1 sau Q2.  

4. CRITERII DE ELIGIBILITATE 

1. Solicitantul poate fi cadru didactic sau cercetător din cadrul USAMV CN cu contract de muncă 

pe perioada determinată/nedeterminată.  

5. DURATA PROIECTULUI ESTE DE 12 luni.  
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6. FINANȚARE: 

Finanțarea acordată pentru un proiect este in valoare de 15.000 LEI pentru proiecte a căror 

indicator este un articol (tip original research article) într-o revistă incadrată în cuartila Q2 

WOSCC sau de 20.000 LEI pentru proiecte a căror indicator este un articol (tip original research 

article) într-o revistă incadrata in cuartila Q1WOSCC.  

50% din valoarea finanțării poate fi utilizată în primele 6 luni iar 25% din valoarea finanțării după 

trimiterea articolului înspre recenzare iar 25% din valoarea finanțării după acceptarea articolului.  

Bugetul competitiei este de 500.000 lei.  

 

7. CHELTUIELI ELIGIBILE:  

i. cheltuieli pentru consumabile.  

ii. cheltuieli de deplasare în ţară sau în străinătate (pentru participări la manifestări ştiinţifice din 

domeniul proiectului).  

8.ETICA 

Directorul de proiect are obligaţia să se asigure că propunerea de proiect respectă normele 

prevăzute de Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 

tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de alte reglementări 

legislative de etică specifice domeniului de cercetare al proiectului. De asemenea, în situaţia în care 

domeniul proiectului necesită obţinerea de avize şi acreditări specifice, directorul de proiect se va 

asigura de obţinerea acestora, anterior contractării proiectului.  

 

9. DEPUNEREA PROIECTELOR  

Proiectele se depun de către directorii de proiect, în format electronic pe adresa de email 

proiecte.ssc@usamvcluj.ro 

Propunerea de proiect va fi redactată în limba română şi va respecta structura menţionată în anexa 

1 (formular de aplicaţie). 

  

10. EVALUAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR   
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Procesul de evaluare: 

Evaluarea științifică: Propunerile vor fi examinate din punct de vedere a calităţii științifice de 

către  evaluatori, numiţi de Consiliul Cercetării, Dezvoltării, Inovării (CCDI) din rândul 

specialiştilor  din USAMV CN si din afata USAMV CN într-o sedință a CCDI. În baza rezultatelor 

evaluării, proiectele vor fi clasificate ca ADMIS/ RESPINS, de către Consiliul Cercetării, 

Dezvoltării, Inovării (CCDI) al USAMV. Aplicanţii vor fi informaţi cu privire la rezultatul 

procesului de evaluare prin publicarea listei preliminare a propunerilor acceptate la finanțare. Se 

pot depune contestaţii în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării. Contestaţiile se vor 

depune şi se vor înregistra la registratura universiăţii, urmând ca soluţionarea acestora să fie făcută 

de către CCDI -USAMV. În urma analizării şi soluţionării contestaţiilor, CCDI – USAMV va 

publica lista finală a propunerilor acceptate la finanțare. 

Aprobarea finală a proiectelor se va realiza de către Consiliului de Administrație și de către 

Senatul USAMVCN.   

Contractarea: 

Contractarea proiectelor cuprinse în lista finală a propunerilor acceptate la finanțare se va face prin 

semnarea între părţi a contractului de finanţare. Formularul de contractare va fi pus la dispoziţia 

directorilor de proiect prin intermediul biroului juridic. 

Decontarea /Raportarea  

Directorul de proiect va preda la CCDI, la termenele stabilite prin contractual de finanţare, un 

Raport Financiar şi un Raport Stiinţific.  

12. CALENDARUL COMPETITIEI – 2021 

 

Activitate Termen 

Lansarea competiţiei 30.07.2021 

Inscrierea în competiţie - depunerea propunerilor de proiect  30.07.2021- 17.09.2021 

Procesul de evaluare a propunerilor de proiecte eligibile 18-27.09.2021 

Comunicarea rezultatelor preliminare în urma evaluării 28.09.2021 

Primirea contestaţiilor 28-29.09.2021 

Publicarea rezultatelor finale prin validarea de către CCDI - USAMV 30.09.2021 

Contractarea 1.10.2021 
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ANEXA I 

FORMULAR DE APLICAŢIE  

                                          Componenta: SUSȚINEREA CERCETĂRII 

 

I. APLICANT 

Numele şi prenumele:,  

Locul de muncă: Facultatea:  Funcţia, Contract de muncă1:  

Telefon: E-mail:   

 

II. PREZENTAREA PROIECTULUI (max. 1 pagină) 

1.  Titlul proiectului: 
        

 

2.  Rezumatul proiectului, în limba română: 
 
       

 

III. DESCRIEREA PROIECTULUI (max. 4 pagini) 

1.  Stadiul actual al cunoaşterii în aria aferentă temei propuse2: 
 

 
BIBLIOGRAFIE:   

 
         

          

2.  Contribuţii anterioare ale Aplicantului în arii convergente temei propuse3: 

 

3.  Contribuţia la tematica ştiinţifică vizată în proiect4: 
 

     
 

4.  Fezabilitatea contribuţiei propuse5: 
                                                
1  Se va preciza: perioadă determinată, sau perioadă nedeterminată, după caz. 
2 Descrierea stadiului actual al cunoaşterii în aria aferentă temei propuse va fi bazată pe referiri concrete la publicaţii 
din ultimii 5 ani (reviste cotate ISI, alte reviste internaţionale de largă circulaţie, volumele conferinţelor 
internaţionale, reviste recunoscute, etc) şi cu specificarea bibliografiei. Se vor menţiona cercetări anterioare, 
valorificate prin publicaţii în: reviste cotate ISI, alte reviste internaţionale de largă circulaţie inclusiv cele indexate BDI 
. 
3 Prezentarea va evidenţia contribuţiile anterioare (ultimii 5 ani) ale Aplicantului, în ariile tematice convergente temei 
propuse şi pozitionarea acestor contribuţii faţă de stadiul actual al cunoaşterii prezentat la pct. III.1.  
4 Prezentarea va evidenţia contribuţia potenţială la tematica ştiinţifică vizată în proiect, reflectată prin gradul de 
originalitate (raportat la cele mai recente realizări citate în fluxul principal de publicaţii). 
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5.  Modul de organizare a proiectului6: 

Obiective Activitãţi 
 

Termen 

 
 
  

  

  

  

  

 

  

  

   

   

 

6.  Modul de valorificare a rezultatelor proiectului7 

IV. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ A APLICANTULUI (din ultimii 5 ani) 

1.  Domenii de competenţă şi rezultate semnificative8: 
 

 

2.  Lucrări semnificative publicate (max. 10 lucrări): 

 
 

                                                                                                                                                           
5 Prezentarea va evidenţia realismul soluţiilor propuse, din punctele de vedere: conceptual, al costurilor şi al duratei 
cercetării (iar acolo unde este cazul, autoevaluarea gradului de risc al cercetării, cu menţionarea de soluţii 
alternative). 
6 Va fi prezentată planificarea activităţilor pe cele 12 luni şi termene. Va fi avută în vedere raportarea parţială 
obligatorie, la 6 luni. 
7 Această prezentare se va referi la următoarele posibilităţi de valorificare: 

a. Publicaţii, la care se vor detalia: 

 articole vizate pentru publicare, cu nominalizarea revistei unde se intentionează publicarea: reviste cotate 
ISI încadrate in cuartilele 1 și 2 WOSCC. 

 lucrări vizate pentru comunicare şi publicare în volumele conferinţelor de specialitate, cu nominalizarea 
conferinţei vizate. 

Va fi avută în vedere obligaţia de a publica un articol ca prim-autor, într-o revistă cotată ISI încadrată în cuartile 1 
sau 2 WOSCC. 
8 Vor fi prezentate domeniile de competenţă ale aplicantului şi rezultatele semnificative obţinute . 
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3.  Valorificarea/diseminarea rezultatelor anterioare9: 

 
 

 
 

4.  Granturi/proiecte derulate anterior10: 
   
   
   

   

   

   
   

V. INFRASTRUCTURA DE CERCETARE 

1.  Lista echipamentelor şi facilităţilor11: 
 
 
Deviz 
 

Categorie de cheltuieli Valoare Lei 

An 1 

Cheltuieli  Consumabile  

Cheltuieli de deplasare  

TOTAL CHELTUIELI  

 
 
Data: 
 
 
Semnătura: ……………………………. 

 

 

                                                
9 Vor fi prezentate: participările la conferinţe, brevete, alte forme de valorificare/diseminare a rezultatelor, 
precum şi alte publicaţii (înafara celor prezentate la punctul IV.2).  
10 Vor fi prezentate proiectele de cercetare derulate, la care a avut rolul de director de proiect, responsabil proiect, 
sau membru în echipa de cercetare. 
11 Se va preciza Lista cu echipamentele şi facilităţile necesare pentru experimente, proprii Universităţii sau 
disponibile prin cooperare cu alte instituţii, adecvate obiectivelor şi activităţile proiectului. 


	I. APLICANT
	II. PREZENTAREA PROIECTULUI (max. 1 pagină)
	III. DESCRIEREA PROIECTULUI (max. 4 pagini)
	IV. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ A APLICANTULUI (din ultimii 5 ani)
	V. INFRASTRUCTURA DE CERCETARE

