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Metodologie de finan[are a unor proiecte de cercetare qtiinfifici in Universitatea din
Petro;ani, conform prevederilor Ordinului Ministerului Educafiei nr. 3.747t28.04,2021,
publicat in Monitorul Oficial al RomAniei nr. 47Sl0G.0S.Z02l

Prin Ordinului Ministerului Educaliei nr.3.747128.04.2021, publicat in Monitorul Oficial al
RomAniei nr.475106.05.2021, a fost constituit un fbnd dedicat finantdrii cercetdrii stiintifice
universitare in scopul atingerii urmdtoarelor obiective:
a) creqterea calitalii resursei umane specializate in cercetarea Etiinlificd universitard;

b) dezvoltarea infi'astructurii de cercetare-dezvoltare si inovare din cadrul institutiilor de
invdldmAnt superior de stat;
c) creEterea perfolmanlei qi vizibilitAlii cercetirii rom6neEti in plan internalional.

Fondurile alocate instituliilor de invdldmAnt superior de stat pentru finan{area cercetdrii
qtiiniifice universitare sunt considerate venituri proprii ale acestora sunt utrlizateil condiliile
Ei
autonomiei universitare Ei in conformitate cu prevederile contractelor de flnantare institutional[
in vederea r ealizdrii obiectivelor cercetdrii qtiinlifi ce.

Universitatea din PetroEani va aloca 200.000 lei pentru finanlarea unor proiecte de cercetaredezvoltare-inovare. Repartizarea fondurilor pentru proiectele de cercetare se realizeazd prin
selectarea in urma competiliei a 2 proiecte pentru fiecare facultate din cadrul universitdlii, in

lirnita sumei maxime de 35.000 lei/proiect.

Art. I Condi{ii de participare la competi{ia dedicat[ proiecteelor de cercetare

a)

Programul se adreseaz[ cadrelor didactice qi cercetdtorilor activi (inclusiv studenli,
masteranzi sau doctoranzi) pe toatd durata proiectului in cadrul Universitdtii di1
PetroEani;

b)

Fiecare proiect este condus de un Director de proiect, care are responsabilitatea
principald pentru administrarea ;i realizarea proiectului;

c)

Un membru al comunitl1ii academice poate depune o singurl proplrnere de proiect in
calitate de Director si poate fi membru in maxim doud proiecte (inclusiv cel in care are
calitatea de Director).

Art.2 Durata ;i bugetul proiectelor
Durata unui proiect este de 3 luni. Pelioada de elaborare a ploiectelor admise la flnanlare este
01.10.2021-31.12.2021. Proiectul se va finalizaobligatoriu cu un raport, iar rezultatele se vor
disemina in minim o luclare ISI qi o luclare BDI.

Art. 3 Cheltuieli eligibile
Confornr Ordinului Ministerului Educaliei nr.3.747128.04.202I, publicat in Monitorul Oficial
al Romdniei nr. 475106.05.2021, categoliile de cheltuieli eligibile din sumele alocate pentru
cercetarea Etiinliflcd universitard sunt:
a) cheltuieli de personal (CP), cu respectarea prevederilor finanldrii de bazd, a instituliilor de
invd![rndnt superior de stat din Romdnia:
. salarii pentru personalul implicat
. contribulia de asigurdri sociale
. alte contribulii legale
. deplasdri interne si internalionale
b) cheltuieli materiale (CM):
' obiecte de inventar (cu valoare maximit de 2499 lei cu TVA inclus pe fiecare
produs/echipament achizilionat)
. cheltuieli privind taxe de publicare a articolelor
Etiinlifice
. cheltuieli pentru participarea la manifestari
;tiinfifice
. cheltuieli de intrelinere
' cheltuieli pentru materiale Ei prestdri de servicii cu caracter funclional, reparalii
. cdr{i Ei publicalii,
. perfec{ionarea personalului,
. proteclia muncii, alte cheltuieli materiale conform legii.
Nu sunt eligibile cheltuielile privind achizilionarea produselor incadrate ca mijloace fixe. in
aceastd categorie sunt incluse produse software, licenle, etc.

Art. 4 Depunerea propunerilor de proiect
Depunerea propunerilor de proiecte se face intr-o singurd etapd., conform calendarului
competiliei, pe adresa de e-mail pr o1-e-gfql. cercetare@upqt. ro.
Propunerea de proiect va cuprinde Cererea de finanlare (Anexa 1) qi datele privind echipa
proiectului (Anexa 2), ambele documente fiind redactate in limba romdnd.

Art.

5 Evaluarea

a) Eva

Iu

propunerilor de proiect

are u E tiin I iJic ci

Evalttarea propunerilor de proiecte se realizeazdintr-o singurd etap5, in mod independent de

trei evaluatori. Evaluatorii sunt specialiqti care alr competenle in domeniul fiecarei propuneri
de peoiect. Fiecare evaluator iqi va declara in scris impa4ialitatea;i confiden{ialitatea.
b) Criterii de evsluare
1. Relevanla qtiinlificd
2. Obiective qi activitdli
3. Rezultate si impact

4. Resurse qi buget
Fiecare criteriu va fi punctat dupd cum urmeaz6:
5 puncte - propunerea nu rdspunde decAt in mod vag criteriului
10 puncte - propunerea rdspunde nesatisfbcdtor criteriului

15 puncte

-

propunerea rdspunde satisfrcdtor criteriului, dar unele aspecte sunt

incornplet descrise
20 puncte - propunere bund
25 puncte - proplrnerea rdspunde excelent criteriului
Pentru punctajul acordat fiecdrui criteliu evaluatorul trebuie sI formuleze un comentariu
succint. Punctajul final oblinut de propunerea de proiect este reprezentat de media aritmeticd a
punctajelor date de cei 3 evaluatori.
Rezultatele evaludrii vor fi publicate pe site-ul univelsitdlii www.upet.ro/#cercetare.

Art. 6 Contestafii
Directorii de proiect pot depune contestalii in termen de o zi lucrdtoare dupd data publicarii
rezultatelor evaluf,rii. Contestaliile pot ayea ca obiect exclusiv viciile de procedurd pe care
aplicantul le considerd neconforme cu precizdrile din pachetul de informalii. Contestaliile nu
pot avea ca obiect comentadile la punctajele asociate criteriilor de evaluare. Contestaliile se pot
transmite plin e-mail la adresa prorector.cercetare@upet.ro. Pentru contestatii se formeaza o
comisie separatd. Rezultatele finale vor fi publicate dupd rezolvarea tuturor contestatiilor.
CALENDARUL COMPETITIEI
Incepere competilie
Termen limita de trimitere a propunerilor.de proiecte
Publicarea listei cu propunerile de proiecte depuse

06.09.202r
t5.09.2021
16.09.202t

Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte

16

Publicarea rezultatelor evaludrii
Termen final de primire a contestaliilor

23.09.2021

-23.09.202t

24.09.2021

Publicarea rezultatelor finale si a listei cu proiectele selectate pentru
finan!are

26.09.202t

Perioada de irnplementare a proiectelor admise la finantare

06.10.2021

30.12.2021

ANEXE
Anexa 1. Cererea de finanlare
Anexa 2. E chipa proiectului
Anexa 3. Declarafia de irnparlialitate Ei confidenlialitate
Anexa 4. Declaralie privind respectarea finanfdrii de baz6, qi a obligafiilor asumate prin proiect

Anexa 5. FiEa de evaluare individual[
Anexa 6. Figa de evaluare generald
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ANEXA
CERERE DE FINANTARE

Al. Titlul

si acronimul proiectului

Codul proiectului

Este alocat in ordineo
.fiecdrei propuneri

1.

Titlul proiectului

de

primirii pe adresa de e-mqil

a

proiect

Maxint 100 de cqraclere

2. Acronimul proiectului
3. Cuvinte cheie
4. Rezumatul proiectului

Maxim 5
Maxint 500 de coraclere

tul total solicitat

B.Descrierea proiectului de cercetare
B1. Relevan(a qtiinfifici (maxim

I pagini)

82. Obiective qi activitlfile proiectului (maxim

I pagini)

83. Rezultate qi Impact (maxim 1 paginl)

B4. Resurse qi buget (maxim 1 paginl)

DENUMIRE CAPITOL BUGET*)

TOTAL VALOARE SOLICITATA (LED

Cheltuieli de personal (Cp)
Cheltuieli materiale (CM)
TOTAL GENERAL PROIECT
*) conform desclierii de la Art. 3. Cheltuieli eligibile

1

ANEXA

2

ECHIPA PROItrCTULUI
1) Nurnele qi prenumele

Directorului de proiect, titlul didactic qi/sau qtiinliflc

2) Facultatea, Departamentul, Centrul de cercetare sau Laboratorul din care face

parte

Directorul de proiect
3) Datele de contact ale Directorului de proiect (adresa e-rnail)
4) Date privind echipa proiectului (conform tabelului)

Nr.
crt.

Nume qi prenume

Titlul
didactic
qi/sau

stiintific
1

2

Facultate

Departament

Semniturl

ANE,XA 3

DECLARATIE DE IMPARTIALITATE $I CONFIDENTIALITATE

Subsenrnatul/Subsemnata.............

declar

cd"

sunt de acord sd particip la evaluarea propunerilor de proiecte depuse la competi{ia internS
privind acordarea finanjdrii cercetdrii Etiinliflce universitare unol proiecte de cercetare in
Universitatea din Petrosani.
Declar cd sunt imparlial in ceea ce priveEte conlinutul propunerii/propunerilor care mi-au fost
trimise spre evaluare in cadrul competiliei. Confolrn celor cunoscute de mine, nu existd fapte
sau circumstanle, tlecute sau prezente sau care pot apdrea in viitorul apropiat, care ar putea pune
la indoial[ imparlialitatea mea in ceea ce priveqte con]inutul propunerii/propunerilor care miau fost trimise spre evalua.e. in cazul in care devine clar in tlmpul procesJui de evaluare ci
astfel de relalii existd sau au fost inifiate, voi inceta imediat sd particip la procesul de evaluare.
Sunt de acord s5. nu dezvdlui nici o informatie sau documente ("informafii confidenliale")
comunicate mie, aflate de mine sau dezvoltate de cdtre mine in timpul sall ca urmare a
procesului de evahtare, ;i sunt de acord ca acestea sd fie utilizate exclusiv in scopul evaludrii
Ei
s[ nu fie dezvdluite nici unei ter]e pdrli.

Nume:
Semndturd:

Data:

ANEXA

4

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA FINANTARII DE BAZA $I A
'
'

OBLIGATTILOR

ASUMATE PRIN PROIECT

Subsemnatul/Subsernnata.............
proiect

...., Director de
confirm
faptul cd
,
activitAtile qi cheltuielile prevdzute in cadrul prezentului proiect nu au fost ;i nu sunt finanlate
Ei din alte fonduri publice nalionale sau internalionale (orice cofinanlare a proiectului
institulional qi/sau a unor activitali din proiect a fost realizatd, in conformitate cu condiliile
legislative in vigoare ;i evitind dubla finantare, cu exceplia cazului in care se poate dovedi
complementaritatea).

Nume:
SemndturS:

Data:

ANEXA

5

FI$A DE BVALUARE INDIVIDUALA

Competilia internd privind acordarea finanldrii cercetdrii Etiinlifice universitare unor proiecte
de cercetare in
Nume

evaluator

Data

DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI
Codul proiectului
1. Titlul proiectului
2. Acronimul proiectului
3. Cuvinte cheie

CRITERIU
1. Relevanla qtiinfificd
2. Obiective qi activitdti
3. Rezultate qi impact
4. Resurse si buget

TOTAL

SCOR

COMENTARII

ANEXA

5

FI$A DE EVALUARE GENERALA

Competilia internd plivind acordarea finanJarii cercetdrii EtiinJifice universitare unor proiecte
de cercetare in Universitatea din Petrosani
Data

DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI
Codul proiectului
1. Titlul proiectului
2. Acronimul proiectului
3. Cuvinte cheie

CRITERIU
1. Relevanta

stiintificd
2. Obiective si activitdti
3. Rezultate si impact
4. Resurse si bueet

TOTAL

Evaluator

I

Evaluator 2

Evaluator

3

SCOR FINAL

