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REGULAMENT  
privind comunicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice 

 
 

1. Comunicarea/diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice se efectuează atât prin 
publicarea de cărţi cât şi prin realizarea de lucrări ştiinţifice, prezentate la manifestări 
ştiinţifice de specialitate şi/sau publicate în reviste/jurnale de specialitate/volume colective, 
cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Comunicarea/diseminarea rezultatelor 
cercetărilor prin finanţare de la proiecte naţionale, internaţionale, cu terţe părţi sau în cadrul 
Şcolilor Doctorale nu face obiectul acestui regulament. 

 
2. Pentru lucrările care urmează a fi comunicate pe baza studiilor sau cercetărilor realizate în 
cadrul UDJG, se declară apartenenţa autorilor la această instituţie, incluzând apartenenţa la 
facultatea şi/sau centrul de cercetare din UDJG în care s-au desfăşurat studiile. 
 
3. Pentru lucrările care urmează a fi comunicate pe baza studiilor sau cercetărilor realizate în 
cadrul altor instituţii decât UDJG, pentru care UDJG a susţinut financiar cel puţin mobilitatea 
cercetătorilor, se declară apartenenţa autorilor la această instituţie. În această situaţie, se 
recomandă ca autorii lucrării să declare apartenenţă dublă: la UDJG şi la instituţia în care au 
realizat studiul. 
 

             4. Orice lucrare (prezentare orală, poster sau manuscris), care se doreşte a fi comunicată, 
trebuie să aibă acordul scris al tuturor autorilor înainte de a fi trimisă spre publicare, 
indiferent dacă autorii sunt angajaţi ai UDJG sau ai altor instituţii. Obţinerea şi păstrarea 
acordurilor de publicare este responsabilitatea autorului corespondent. Acordurile se 
păstrează pe o perioadă de cinci ani, de la data obţinerii.  
 
5. În cazul în care autorii optează pentru publicare în reviste/jurnale/volume colective care 
solicită plata unei taxe, referatul prin care se solicită UDJG efectuarea plăţii din fondurile 
proprii se aprobă pe baza unui punctaj rezultat în urma completării unuia dintre tabelele 1a, 
1b sau 1c prezentate în  Anexa 1, conform grilei corespunzătoare ştiinţelor inginereşti (Grila 
1a),   domeniului economic (Grila 1b) sau a celei corespunzătoare domeniului ştiinţelor socio-
umaniste (Grila 1c). Punctajul minim necesar aprobării plăţii taxei de publicare se stabileşte 
anual, în luna ianuarie, de către Consiliul de Administraţie al UDJG.  
 
6. În cazul în care autorii – angajaţi ai UDJG optează pentru participare la manifestări 
ştiinţifice care solicită plata unei taxe, referatul prin care se solicită UDJG efectuarea plăţii din 
fondurile proprii se aprobă pe baza unui punctaj rezultat în urma completării unuia dintre 



tabelele 2a sau 2b prezentate în  Anexa 2, conform grilei corespunzătoare domeniilor 
economic, ştiinţe inginereşti si matematica si stiinte ale naturii (Grila 2a) sau a celei 
corespunzătoare domeniului ştiinţelor socio-umaniste (Grila 2b). Punctajul minim necesar 
aprobării plăţii taxei de participare la o manifestare ştiinţifică se stabileşte anual, în luna 
ianuarie, de către Consiliul de Administraţie al UDJG. UDJG nu va finanta prezentarea si 
publicarea lucrarilor la unele manifestari stiintifice conform unei liste care va fi revizuită 
anual. 
 
7. În cazul în care se optează pentru publicarea unei cărţi, referatul prin care se solicită UDJG 
efectuarea plăţii din fondurile proprii se aprobă pe baza unui punctaj rezultat în urma 
completării tabelului 3, prezentat în  Anexa 3, conform Grilei 3. Punctajul minim necesar 
aprobării plăţii cheltuielilor de publicare a unei cărţi se stabileşte anual, în luna ianuarie, de 
către Consiliul de Administraţie al UDJG.  
 
8. Pentru a fi luate în considerare, referatele de solicitare de la UDJG a taxei de publicare, a 
taxei de participare la o manifestare ştiinţifică sau a cheltuielilor de publicare a unei cărţi vor 
fi însoţite de anexa corespunzătoare şi documente doveditoare, care să permită verificarea 
punctajului. Confirmarea punctajului se realizează prin semnătură de către directorul 
departamentului din care face parte solicitantul. Referatele care conţin date eronate sau false 
nu se aprobă. În cazul lucrărilor ştiinţifice, nu se vor lua în considerare referatele de solicitare 
de la UDJG a taxei de publicare,  sau a taxei de participare la o manifestare ştiinţifică atunci 
când lucrările prezintă rezultate ce au fost obţinute în cadrul unui proiect de cercetare in 
derulare, care ar putea acoperi costuri de diseminare. 
 
9. Un angajat al UDJG poate solicita plata unei taxe de publicare, de prezentare la o 
manifestare ştiinţifică sau de publicare a unei cărţi din fondurile proprii ale UDJG doar în 
calitate de autor principal (prim autor sau autor corespondent). Persoanele care au fost 
dovedite ca au incalcat normele deontologice privind publicarea rezultatelor cercetarii nu vor 
mai putea beneficia de nici un fond de publicare din partea UDJG. 
 
10. Raportarea publicării unui articol se face după ce articolul a fost publicat - alocat unui 
volum/număr/pagini, şi nu atunci când apare ”first online”. Singura situaţie în care se pot 
face raportări cu ”first online” este cea inclusă în dosarele de autoevaluare pentru autorizare 
provizorie, acreditare sau evaluare periodică ARACIS. 
 
11. Raportarea participării la o manifestare ştiinţifică se face după ce are loc evenimentul şi 
există dovezile de participare (program şi/sau volum manifestare în care apare publicat un 
rezumat, o comunicare scurtă sau o lucrare integrală). 
 
12. Angajaţii UDJG nu plătesc taxe de publicare în revistele editate de UDJG.   
 
13. Persoanele care doresc să realizeze un brevet pe baza rezultatelor cercetării nu pot publica 
nicio lucrare despre rezultatele care vor face subiectul brevetării, deoarece lucrarea proprie 
publicată anterior datei de obţinere a brevetului poate fi considerată o dovadă a lipsei de 
originalitate a brevetului. 
 
14. În cazul încălcării prezentului regulament, solicitantului i se impută întreaga sumă 
finanţată de către UDJG din venituri proprii.  



Anexa 1 la Regulamentul privind finanţarea diseminării rezultatelor cercetării ştiinţifice 
 
Anexă la referatul de solicitare a taxei de publicare a unei lucrări în domeniul ştiinţelor 
inginereşti 
 
Solicitant: (prenume, nume) 
Facultate: 
Data depunerii solicitării: 
Titlul lucrării: 
Autori: 
Titlul publicaţiei: 

 
Grila 1a. Grilă pentru evaluarea oportunităţii plăţii taxei de publicare a lucrărilor  
 
Criteriu de 
evaluare 

Punctaj 

0 1 2 3 4 5 

Factorul de 
impact 
al revistei 

Fără factor de 
impact 

0,01-0,49 0,5-0,99 1-1,99 2-2,99 ≥3 

Scorul relativ  
de influenţă 
al revistei 

Fără scor relativ 
de influenţă 

0,01-0,25 0,25-0,49 0,5-0,99 1-4,99 ≥5 

Numărul de 
autori din 
UDJG care  
Îşi declară 
apartenenţa la 
UDJG 

0 (există autori 
din UDJG, dar 
nu şi-au 
declarat 
apartenenţa la 
UDJG) 

Doar autorul 
principal are 
apartenenţa 
declarată la 
UDJG 

Exista doi autori 
principali cu 
apartenenţă 
declarată la UDJG  

1/3 din 
autori cu 
apartenenţă 
declarată la 
UDJG 

2/3 din autori 
cu apartenenţă 
declarată la 
UDJG 

Toţi autorii 
cu 
apartenenţă 
declarată la 
UDJG 

Existenţa unei 
finanţări 
similare în anii 
anteriori 

Da, două 
finanţări anul 
trecut 

Da, două 
finanţări cu 
doi ani în 
urmă 

Da, o finanţare 
anul trecut şi o 
finanţare cu doi 
ani în urmă 

Da, o 
finanţare cu 
un an în 
urmă 

Da, o finanţare 
cu doi ani în 
urmă 

Nu, aceasta e 
prima 
finanţare 

Punctaj maxim  20 puncte 

 
Tabelul 1a. Tabel de înscriere a punctajului pentru plata taxei de publicare 
 
Criteriu de 
evaluare 

Valoare criteriu Punctaj conform grilei de 
evaluare  a oportunităţii plăţii 
taxei de publicare 

Document suport 

Factorul de 
impact 
al revistei 

  Pagină revistă/print screen ISI 

Scorul relativ 
de influenţă 
al revistei 

  Pagină revistă/print screen SRI 
(tabel UEFSCDI) 

Numărul de 
autori cu 
apartenenţa la 
UDJG 

  Numele autorilor, Centrul de 
cercetare, Facultatea 

Existenţa unei 
cereri similare 
în anii anteriori 

  Declaraţie pe proprie 
răspundere 

Punctaj  

 
Semnătura solicitantului 
Numele şi semnătura şefului de departament 
 



Anexă la referatul de solicitare a taxei de publicare a unei lucrări în domeniul economic  
 
Solicitant: (prenume, nume) 
Facultate: 
Data depunerii solicitării: 
Titlul lucrării: 
Autori: 
Titlul publicatiei: 
 

Grila 1b. Grilă pentru evaluarea oportunităţii plăţii taxei de publicare a lucrărilor  
 
Criteriu de 
evaluare 

Punctaj 

1 2 3 4 5  

Factorul de 
impact 
al revistei 

Fără factor de 
impact 

0,01-0,49 0,5-0,99 1-1,99 ≥2 

Baze de Date 
Internaţionale 

Neindexată 2 BDI 3 BDI 4  BDI > 4 BDI 

Numărul de 
autori din 
UDJG care  
îşi declară 
apartenenţa la 
UDJG 

Doar autorul 
principal are 
apartenenţa 
declarată la 
UDJG 

Exista doi 
autori 
principali cu 
apartenenţă 
declarată la 
UDJG  

1/3 din autori cu 
apartenenţă 
declarată la UDJG 

2/3 din 
autori cu 
apartenenţă 
declarată la 
UDJG 

Toţi autorii cu 
apartenenţă 
declarată la 
UDJG 

Existenţa unei 
finanţări 
similare în anii 
anteriori 

Da, două 
finanţări anul 
trecut 

Da, două 
finanţări cu 
doi ani în 
urmă 

Da, o finanţare cu 
un an în urmă 

Da, o 
finanţare cu 
doi ani în 
urmă 

Nu, aceasta e 
prima 
finanţare 

Punctaj maxim  20 puncte 

 
Tabelul 1b. Tabel de înscriere a punctajului pentru plata taxei de publicare 
 
Criteriu de 
evaluare 

Valoare criteriu Punctaj conform grilei de 
evaluare  a oportunităţii plăţii 
taxei de publicare 

Document suport 

Factorul de 
impact 
al revistei 

  Pagină revistă/print screen ISI 

Baze de Date 
Internaţionale 

  Pagină revistă/print screen BDI 
(tabel UEFSCDI) 

Numărul de 
autori cu 
apartenenţa la 
UDJG 

  Numele autorilor, Centrul de 
cercetare, Facultatea 

Existenţa unei 
cereri similare 
în anii anteriori 

  Declaraţie pe proprie 
răspundere 

Punctaj  

 
Semnătura solicitantului 
Numele şi semnătura şefului de departament



Anexă la referatul de solicitare a taxei de publicare a unei lucrări în domeniul ştiinţelor 
socio-umaniste 
 
Solicitant: (prenume, nume) 
Facultate: 
Data depunerii solicitării: 
Titlul lucrării: 
Autori: 
Titlul publicaţiei: 
 

Grila 1c. Grilă pentru evaluarea oportunităţii plăţii taxei de publicare a lucrărilor   
 
Criteriu de 
evaluare 

Punctaj 

0 1 2 3 4 5 

Reviste şi 
volume 
colective din 
domeniul 
ştiinţelor socio-
umaniste 

În alte reviste şi 
edituri 
româneşti 

În alte reviste 
şi edituri 
ştiinţifice 
româneşti 

În reviste şi 
edituri româneşti 
CNCS C 

În alte 
reviste şi 
edituri 
străine, 
în reviste şi 
edituri 
româneşti 
CNCS B 

În reviste 
străine 
indexate în 
bazele de date 
recunoscute 
CNCS, în 
reviste şi 
edituri 
româneşti 
CNCS A 

În reviste 
străine ISI / 
ERIH INT 1 
şi 2 
sau în 
volume 
publicate în 
edituri 
străine cu 
prestigiu 
internaţional 

Numărul de 
autori din 
UDJG, care  
îşi declară 
apartenenţa la 
UDJG 

0 (există autori 
din UDJG, dar 
nu şi-au 
declarat 
apartenenţa la 
UDJG) 

Doar autorul 
principal are 
apartenenţa 
declarată la 
UDJG 

Exista doi autori 
principali cu 
apartenenţă 
declarată la UDJG  

1/3 din 
autori cu 
apartenenţă 
declarată la 
UDJG 

2/3 din autori 
cu apartenenţă 
declarată la 
UDJG 

Toţi autorii 
cu 
apartenenţă 
declarată la 
UDJG 

Existenţa unei 
finanţări 
similare în anii 
anteriori 

Da, două 
finanţări anul 
trecut 

Da, două 
finanţări cu 
doi ani în 
urmă 

Da, o finanţare 
anul trecut şi o 
finanţare cu doi 
ani în urmă 

Da, o 
finanţare cu 
un an în 
urmă 

Da, o finanţare 
cu doi ani în 
urmă 

Nu, aceasta e 
prima 
finanţare 

Punctaj maxim  15 puncte 

 
Tabelul 1c. Tabel de înscriere a punctajului pentru plata taxei de publicare 
 
Criteriu de 
evaluare 

Valoare criteriu Punctaj conform grilei de 
evaluare  a oportunităţii plăţii 
taxei de publicare 

Document suport 

Reviste şi 
volume 
colective din 
domeniul 
ştiinţelor socio-
umaniste 

  Pagină revistă/print screen ISI 

Numărul de 
autori cu 
apartenenţa la 
UDJG 

  Numele autorilor, Centrul de 
cercetare, Facultatea 

Existenţa unei 
cereri similare 
în anii anteriori 

  Declaraţie pe proprie 
răspundere 

Punctaj  

 
Semnătura solicitantului 
Numele şi semnătura şefului de departament 



Anexa 2 la Regulamentul privind comunicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice 
 
Anexă la referatul de solicitare a taxei de participare la evenimente ştiinţifice din 
domeniile economic, ştiinţe inginereşti, matematica si stiinte ale naturii  
 
Solicitant: (prenume, nume)               
Facultate: 
Data depunerii solicitării: 
Titlul lucrării: 
Autori: 
Titlul publicaţiei: 

 
Grila 2a. Grilă pentru evaluarea oportunităţii plăţii taxei de participare la evenimente 
ştiinţifice 
Criteriu de 
evaluare 

Punctaj 

1 2 3 4 5 

Statutul 
evenimentului 

Eveniment 
naţional 

Eveniment naţional 
cu participare 
internaţională 

Eveniment naţional 
cu participare 
internaţională 
desfăşurat în afara 
ţării 

Eveniment 
internaţional* 
desfăşurat în ţară 

Eveniment 
internaţional 
desfăşurat în 
afara ţării 

Statutul 
organizatorului 

Instituţie/ 
organizaţie 
nationala 

Instituţie/ 
organizaţie 
pan-nationala 

Instituţie/ 
organizaţie   
europeana 

Instituţie/ 
organizaţie   
internaţionala 

Instituţie/ 
organizaţie  
transnaţionala 

Statutul 
participantului  

Participant  Participant pentru 
prezentare poster 

Participant pentru 
prezentare orală 

Prezentator 
cheie/Invitat 

Prezentator 
cheie şi 
moderatorul 
unei secţiuni 

Modalitatea de 
publicare 

Publicare 
rezumat în 
volumul 
manifestării 

Publicare articol 
integral în volumul 
manifestării în 
editură naţională 

Publicare articol 
integral în volumul 
manifestării în 
editură de renume 
internaţional 

Publicare articol 
integral în 
proceedings/ 
revistă indexat/ă 
BDI 

Publicare articol 
integral în 
proceedings/ 
revistă cotată 
indexat/ă ISI 

Existenţa unei 
finanţări similare 
în anii anteriori 

Da, două 
finanţări cu 
doi ani în 
urmă 

Da, o finanţare anul 
trecut şi o finanţare 
cu doi ani în urmă 

Da, o finanţare cu 
un an în urmă 

Da, o finanţare cu 
doi ani in urmă 

Nu, aceasta e 
prima finanţare 

* Eveniment organizat de o entitate academică sau profesională cu sediul în afara României 
Punctaj maxim 25 puncte  

 
Tabelul 2a. Tabel de înscriere a punctajului pentru plata taxei de participare la o manifestare 
ştiinţifică 
Criteriu de evaluare Valoare criteriu Punctaj conform grilei de 

evaluare  a oportunităţii plăţii 
taxei de publicare 

Document suport 

Statutul evenimentului   Print screen/invitaţie/etc 

Statutul organizatorului   Print screen website organizatie 

Statutul participantului    Program/invitaţie/declaraţie  
pe proprie răspundere 

Modalitatea de publicare   Print screen/invitaţie 

Existenţa unei cereri 
similare în anii anteriori 

  Declaraţie pe proprie 
răspundere 

Punctaj  

 

Semnătura solicitantului 
Numele şi semnătura şefului de departament



Anexă la referatul de solicitare a taxei de participare la evenimente ştiinţifice în domeniul 
Ştiinţelor socio-umaniste 
 
Solicitant: (prenume, nume) 
Facultate: 
Data depunerii solicitării: 
Titlul lucrării: 
Autori: 
Titlul publicaţiei: 

 
Grila 2b. Grilă pentru evaluarea oportunităţii plăţii taxei de participare la evenimente 
ştiinţifice 
Criteriu de 
evaluare 

Punctaj 

1 2 3 4 5 

Statutul 
evenimentului 

Eveniment 
naţional 

Eveniment 
naţional cu 
participare 
internaţională 

Eveniment 
naţional cu 
participare 
internaţională 
desfăşurat în afara 
ţării 

Eveniment 
internaţional*, 
organizat de asociaţie 
profesională 
internaţională, 
desfăşurat în afara ţării 

Eveniment internaţional 
organizat de asociaţie / 
societate mondială / 
continentală, desfăşurat 
în afara ţării 

Statutul 
organizatorului 

Instituţie/ 
organizaţie 
nationala 

Instituţie/ 
organizaţie 
pan-nationala 

Instituţie/ 
organizaţie   
europeana 

Instituţie/ organizaţie   
internaţionala 

Instituţie/ organizaţie  
transnaţionala 

Statutul 
participantului  

Participant  Moderator 
secţiune 

Participant şi 
moderator 
secţiune 

Prezentator 
cheie/Invitat pentru 
prezentare în plen  

Prezentator 
cheie/Invitat şi 
moderator  

Modalitatea de 
publicare 

Publicare 
rezumat în 
volumul 
manifestării 

Publicare 
articol integral 
în volumul 
manifestării în 
revistă / 
editură CNCS 
C 

Publicare articol 
integral în 
volumul 
manifestării în 
revistă / editură 
CNCS B 

Publicare articol 
integral în revistă BDI 
sau volum publicat la 
editură CNCS A sau la 
alte edituri străine   

Publicare articol 
integral în revistă cotată 
ISI / ERIH INT 1 şi 2 
sau editură străină cu 
prestigiu internaţional 

Existenţa unei 
finanţări 
similare în anii 
anteriori 

Da, două 
finanţări cu 
doi ani în 
urmă 

Da, o finanţare 
anul trecut şi o 
finanţare cu doi 
ani în urmă 

Da, o finanţare cu 
un an în urmă 

Da, o finanţare cu doi 
ani in urmă 

Nu, aceasta e prima 
finaţare 

* Eveniment organizat de o entitate academică sau profesională cu sediul în afara României 
Punctaj maxim 25 puncte  

 

Tabelul 2b. Tabel de înscriere a punctajului pentru plata taxei de participare la o manifestare 
ştiinţifică 
Criteriu de 
evaluare 

Valoare criteriu Punctaj conform grilei de 
evaluare  a oportunităţii plăţii 
taxei de publicare 

Document suport 

Statutul 
evenimentului 

  Print screen/invitaţie/etc 

Statutul 
organizatorului 

  Print screen website organizatie 

Statutul 
participantului  

  Program/invitaţie/declaraţie  
pe proprie răspundere 

Modalitatea de 
publicare 

  Print screen/invitaţie 

Existenţa unei 
cereri similare în 
anii anteriori 

  Declaraţie pe proprie 
răspundere 

Punctaj  

Semnătura solicitantului  
Numele şi semnătura şefului de departament 



ANEXA 3 
 
Anexă la referatul de solicitare a sprijinului financiar pentru publicarea unei cărţi  
 
Solicitant: (prenume, nume) 
Facultate: 
Data depunerii solicitării: 
Titlul cărţii: 
Autor/i (*referatul va fi depus de către autorul unic sau, în cazul unei cărţi cu mai mulţi 
autori, de către autorul principal):  
Editură: 
 
Grila 3. Grilă pentru evaluarea oportunităţii acordării sprijinului financiar pentru publicarea 
unei cărţi 
 
Criteriu de 
evaluare 

Punctaj 

1 2 3 4 5 

Tipul 
volumului 

Monografie 
ştiinţifică/ 
publicaţie 
didactică 
publicată în alte 
edituri din ţară 

Monografie 
ştiinţifică/ 
publicaţie didactică 
publicată într-o 
editură recunoscută 
CNCS tip C 

Monografie 
ştiinţifică/ 
publicaţie didactică 
publicată într-o 
editură recunoscută 
CNCS tip B 

Monografie 
ştiinţifică/ 
publicaţie 
didactică publicată 
în alte edituri 
străine 

Monografie 
ştiinţifică/ 
publicaţie 
didactică 
publicată într-o 
editură 
internaţională de 
renume 

Număr de 
pagini 

100-150 150-200 200-250 250-300 Peste 300 

Existenţa unei 
finanţări 
similare în anii 
anteriori 

Da, două 
finanţări cu doi 
ani în urmă 

Da, o finanţare anul 
trecut şi o finanţare 
cu doi ani în urmă 

Da, o finanţare cu 
un an în urmă 

Da, o finanşare cu 
doi ani in urmă 

Nu, aceasta e 
prima finaţare 

Punctaj maxim 15 puncte  

 
Criteriu de 
evaluare 

Valoare criteriu Punctaj conform grilei de 
evaluare  a oportunităţii acordării 
sprijinului financiar pentru 
publicarea unei cărţi 

Document suport 

Carte 
(monografie 
ştiinţifică/ P.D.)  

  Paginile de titlu şi de cuprins + 
copie contract cu editura+ deviz 
de costuri 

Existenţa unei 
cereri similare 
în anii anteriori 

  Declaraţie pe proprie 
răspundere 

Punctaj  

 
 
Semnătura solicitantului 
 
Numele şi semnătura şefului de departament 
 


