PACHET DE INFORMAȚII PRIVIND ORGANIZAREA
COMPETI܉IEI DE GRANTURI DE CERCETARE ÎN CADRUL
UNIVERSITĂ܉II „DUNĂREA DE JOS” DIN GALA܉I
În conformitate cu misiunea asumată de Universitatea „Dunărea de

Jos” din Galați (UDJG) în privința stimulării interesului tinerilor cercetători

pentru cercetări aplicative performante, se lansează o competiție internă în

vederea finanțării a

granturi de cercetare, fiecare în valoare de 0.000

lei. Durata unui grant va fi de 24 luni, cu începere de la data de 1.03.2018.

Competiția se va oganiza în domenii de specializare inteligentă, în

acord cu Strategia națională pentru competitivitate
urmează:

-2020 , după cum

 Bioeconomie
 Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate
 Energie, mediu și schimbări climatice

 Eco-nanotehnologii și materiale avansate
 Sănătate

Obiective:

 Stimularea spiritului de competiție între tinerii cercetători din UDJG
prin acordarea de granturi interne pe o perioadă de

luni.

 Creșterea vizibilității rezultatelor cercetărilor și a prestigiului
tinerilor cercetători membri ai comunității academice din UDJG.

 Stimularea interesului tinerilor cercetători din UDJG de a depune

propuneri de proiecte de cercetare inovative la competițiile de
granturi naționale și internaționale, pe baza experienței acumulate în

cadrul cercetărilor finanțate prin granturile interne, acordate de
UDJG.

Criterii de eligibilitate:
Candidatul

eligibilitate:

trebuie să

îndeplinească

următoarele criterii

de

 Se află în relație contractuală cu Universitatea „Dunărea de Jos„ din
Galați: postdoctorand sau cadru didactic titular (Asistent sau

Lector/Șef de lucrări), ce deține titlul de doctor, obținut cu maximum

5 ani înainte de data lansării competiției interne de granturi.

 Are vârsta maximă de 35 ani.

 Respectă principiul evitării dublei finanțări, în sensul că nu

beneficiază, în momentul depunerii aplicației la competiția internă de

granturi UDJG, de granturi sau burse finanțate de alte instituții din
țară sau străinătate pentru aceeași temă de cercetare.

 Are rezultate ştiinţifice recunoscute în domeniul de cercetare în care

depune aplicația, diseminate prin articole publicate în reviste de

prestigiu din țară și străinătate.
Durata unui grant: 24 luni.
Valoarea unui grant: 50.000 lei
Număr de granturi de cercetare acordate anual de UDJG: 3
Cheltuieli eligibile pentru activităţile de cercetare finan܊ate
printr-un grant intern acordat de UDJG:
 Cheltuieli de personal inclusiv contribuţiile legale aferente salariilor

şi veniturilor asimilate acestora conform grilei de salarizare în

cercetare în vigoare . Cheltuielile cu salariile nu pot depăși 0 % din
valoarea grantului.

 Cheltuieli de logistică: achiziția de reactivi și materiale consumabile,
cheltuieli de acces la infrastructura de cercetare a terţilor etc.,

conform HG 134/2011; nu sunt acceptate achizițiile de echipamente,
cu excepția produselor software necesare executării proiectului.

 Cheltuieli pentru mobilități în ţară sau în străinătate, pentru stagii de
cercetare și pentru

diseminarea rezultatelor cercetării

prin

participarea la manifestări ştiinţifice din domeniul proiectului

(inclusiv cheltuielile de publicare într-o revistă cotată ISI în format
Open Access).

Contractul se va derula în cadrul unei unități de cercetare

recunoscută la nivel instituțional în cadrul UDJG. La depunerea propunerii
de proiect, aplicantul va depune acordul unității de cercetare de a susține
cercetările finanțate prin propunerea de grant.

Obliga܊iile cercetătorului finan܊at prin grantul intern acordat de
UDJG:
 Să implementeze propunerea de proiect finanțată prin grantul intern
acordat de UDJG, respectând cerințele minimale și termenele
stipulate în contractul de finanțare.

 Să prezinte raportul intermediar al activităților desfășurate în
primele 12 luni de implementare a proiectului.

 La finalizarea grantului să prezinte un raport științific care să

evidențieze rezultatele cercetărilor derulate pe parcursul grantului și
gradul de îndeplinire al indicatorilor asumați.

 Rapoartele de cercetare sunt avizate de responsabilul unității de
cercetare și validate de comisia de monitorizare propusă de Consiliul
pentru Cercetare Științifică CCȘ-UDJG).

 Să indice afilierea instituțională la UDJG și datele de identificare ale
grantului pe fiecare lucrare prezentată la conferințe sau trimisă spre

publicare (în secțiunea Acknowledgements)

 Să îndeplinească cerințele minimale impuse privind diseminarea

rezultatelor după cum urmează:

- Dovada acceptării a minimum unui articol de către o revista cotată
ISI Thomson din zona galbenă sau roșie, conform clasificării
UEFISCDI.
- Publicarea a două articole în reviste indexate în baze de date
internaționale, reprezentative pentru domeniul de cercetare
abordat.
- Participarea la o conferință internațională de prestigiu în
domeniul de cercetare abordat .

Depunerea cererilor de finan܊are:
Cererea de finanțare va conține următoarele componente:

 Propunerea de grant redactată în limba română, care va avea
structura prezentată în Anexa 1.



Copie a diplomei de doctor.



Curriculum vitae.

 Lista de contribuții științifice, structurată pe capitolele de la
punctul B. Performanțele științifice ale candidatului (în ultimii

ani de activitate) ( Anexa 2).
 Fișa de autoevaluare, în care să se detalieze punctajele obținute în

acord cu punctul B. Performanțele științifice ale candidatului (în
ultimii 5 ani de activitate) ( Anexa 2).

 3 articole (in extenso) reprezentative pentru activitatea de
cercetare a candidatului.

Cererea de finanțare se va depune la Registratura universității pentru

Serviciul Cercetare Dezvoltare Inovare din cadrul UDJG (SCDI-UDJG) în
format tipărit, respectând calendarul competiției.
Procesul de evaluare:
Cererile de finanțare vor fi evaluate de către comisia de evaluare,

formată din 3 experți evaluatori (dintre cei 3 experți evaluatori, unul va
avea calitatea de raportor) cu competențe recunoscute în domeniul de

cercetare al aplicației cadre didactice titulare in UDJG, care nu se afla în
conflict de interese cu candidatul), și punctate conform grilei de evaluare
(Anexa 2).

Nominalizarea experților evaluatori se va face de către CCȘ-UDJG și va

fi aprobată de Consiliul de administrație (CA), după încheierea perioadei de
depunere a cererilor de finanțare.

Contestațiile se depun în cel mult 24 ore de la data publicării

rezultatelor evaluării. Soluționarea contestațiilor se va face în termen de 5
zile lucrătoare.

Propunerile care vor obține punctaje similare vor fi departajate în

funcție de punctajul obținut la punctul A. Criterii de evaluare a propunerii de
proiect, din fișa de evaluare Anexa

.

Contractarea
Implementarea proiectului începe la data semnării contractului.

Formularul de contractare va fi pus la dispoziția directorilor de grant de
către Serviciul Cercetare Dezvoltare Inovare (SCDI) al UDJG.

