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R E G U L A M E N T  
 de desfășurare a competiției interne de proiecte de cercetare  
 
  

Art.1. Regulamentul de desfășurare a competiției interne de proiecte de cercetare 
în  USAMVB Timişoara este elaborat în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Cartei 
Universitare a USAMVBT.  

 
Art.2. Scop 
USAMVBT prin această competiție urmărește susținerea cercetării științifice, 

pentru stimularea activității studenților doctoranzi din cadrul IOSUD USAMVBT, în 
vederea obținerii de rezultate competitive pe plan național și internațional și cu potențial 
de transfer tehnologic.  

 
Art.3. Obiective 
1. dezvoltarea de resurse umane de calitate în USAMVBT; 
2. creșterea capacității de cercetare; 
3. promovarea cercetărilor originale; 
4. publicarea rezultatelor cercetărilor în reviste indexate Web of Science Core 

Collection cu factor de impact; 
5. creșterea capacității cercetătorilor de a candida cu succes în competiții pentru 

câștigarea de proiecte de cercetare naționale și internaționale; 
6. utilizarea infrastructurii de cercetare existentă; 
7. creșterea vizibilității cercetării tinerilor cercetători; 
8. creșterea punctajului în evaluarea instituțională. 
 
Art.4. Durata proiectului de cercetare este de 18 luni, cu posibilitatea de 

prelungire cu încă 6 luni pentru îndeplinirea indicatorului minim de performanță cu 
aprobarea Consiliului științific al USAMVBT.  

 
Art.5. Bugetul 
(1) Bugetul alocat de universitate pentru fiecare proiect este de maxim 20000 lei, 

în funcție de devizul întocmit de directorul de proiect în calitate de solicitant. 50% din 
buget va fi acordat în primele 9 luni, pe baza rapoartelor trimestriale, iar 50% în 
următoarele 9 luni. 

(2) Pentru fiecare domeniu de doctorat din cadrul IOSUD se va finanța un număr 
de proiecte proporțional cu numărul de doctoranzi care îndeplinesc condițiile, conform 
art. 2 din Regulament și care, în urma celor două evaluări, inițială și finală, vor obține cel 
mai mare punctaj realizat din minimum 25 de puncte la fiecare evaluare. 

(3) Dacă nu se îndeplinește condiția de barem minim de puncte, fondurile nu se 
redistribuie. 

(4) Cheltuieli eligibile, în funcție de activitățile prevăzute în proiect: cheltuieli 
pentru consumabile; deplasări în ţară sau străinătate efectuate în scopul proiectului; 
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cheltuieli necesare publicării articolelor; cheltuieli de personal (salariale) (maxim 20% din 
bugetul proiectului) 

(5) Cheltuielile cu subcontractarea unor lucrări aferente proiectului nu sunt 
cheltuieli eligibile. 
 

Art.6. Proiectul de cercetare se desfăşoară pe baza unui Contract încheiat între 
directorul de proiect și USAMVBT. 

 
Art.7. Indicator minim de performanță:  publicarea in extenso a două articole, ca  

autor principal într-o revistă indexată Web of Science Core Collection cu factor de 
impact, respectiv  într-o revistă indexată BDI.  
 

Art.8. Proiectul de cercetare se încheie cu susţinerea unei lucrări originale, numită 
raport final, care este rezultatul activităţii de cercetare originală desfăşurate de către 
directorul de proiect pe parcursul desfășurării proiectului.  
 

Art.9. Întreruperea proiectului se poate face din motive medicale, în vederea 
efectuării concediului pentru sarcină şi lăuzie, a concediului pentru creşterea şi îngrijirea 
copilului, şi respectiv pentru alte motive temeinic justificate cu aprobarea Consiliului 
științific al USAMVBT. 

 
Art.10. Criterii de eligibilitate 
(1) Directorul propunerii de proiect este student doctorand al IOSUD –USAMVBT 

în anul I/II pentru SD - IRVA, respectiv anul I,II şi III SD – MV. 
 (2) Directorul propunerii de proiect a depus o singură aplicație în competiție. 
(3) Directorul propunerii de proiect nu a avut și nu are un alt proiect, finalizat sau 

în derulare cu aceeași temă, finanțat din alte surse (Declarația privind nefinanțarea din 
alte surse – Anexa 2, semnată); 

(5) În condițiile în care cercetarea necesită acces la o infrastructură din cadrul 
USAMVBT la care directorul de proiect nu are acces direct / nu are expertiză, este 
necesar acordul șefului de laborator / de departament ca manoperele necesare să fie 
efectuate de personalul autorizat al laboratorului (Acord de colaborare – Anexa 3, 
semnată).  

 
Art.11. Derularea competiției va avea loc în conformitate cu Calendarul 

competiției,  care va fi afişat pe site-ul instituiţiei şi la avizierul Prorectoratului Cercetare 
Inovare şi Transfer Tehnologic.  

 
 

Art.12. Propunerea de proiect  
Dosarele cu propunerile de proiect se depun într-o singură etapă, la secretariatul 

Prorectoratului cercetare – inovare transfer tehnologic, conform Calendarului competiției, 
în format scris și electronic, și trebuie să conțină: 

- Cererea de finanțare (Anexa 1), în format pdf; 
- Declarația directorului propunerii de proiect privind nefinanțarea temei propuse 

din alte surse (Anexa 2), semnată; 
- Declarația directorului propunerii de proiect care certifică, pe propria răspundere, 

legalitatea și corectitudinea informațiilor cuprinse în dosar (Anexa 4), semnată; 
- Acordul de colaborare, dacă este cazul (Anexa 3); 
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- Lista de verificare (Anexa 5), semnată. 
 

Art.13. Evaluarea proiectelor  
(1) Procesul de evaluare al propunerilor de proiect precum și derularea competiției 

sunt monitorizate de către Prorectoratul responsabil cu activitatea de cercetare prin 
intermediul Consiliului științific. Dacă Prorectoratul constată sau este sesizat în legătură 
cu existența unui conflict de interese sau a unei alte abateri, va lua măsurile necesare 
înlocuirii evaluatorului în cauză.  

(2) Verificarea eligibilității propunerilor de proiect se face de către Consiliul științific 
al USAMVBT, pentru a se asigura că toate criteriile de eligibilitate sunt îndeplinite. 
Eligibilitatea se stabilește pe baza documentelor existente în dosarul cu propunerea de 
proiect. Lista cu propunerile de proiecte declarate eligibile va fi afișată la Prorectorat. 
Contestațiile referitoare la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate se pot depune la 
Registratura USAMVBT în 24 de ore de la data afișării rezultatelor. 

 (3) Evaluarea propunerilor de proiect declarate eligibile se face în două etape: o 
evaluare inițială și o evaluare finală.  

 (4) Evaluarea inițială se face, în mod independent, de către 2 experți evaluatori, 
din cadrul IOSUD – USAMVBT, alții decât coordonatorul  științific al candidatului (un 
conducător de doctorat şi un cadru didactic de specialitate numit de decan). Evaluările 
au caracter anonim, asigurându-se confidențialitatea experților evaluatori. Evaluarea 
inițială vizează datele înscrise în Cererea de finanțare, la Cap. III Descrierea proiectului 
(Anexa 1). Punctajul maxim pentru evaluarea inițială este de 50 de puncte, iar notarea 
se face în conformitate cu Grila de evaluare inițială (Anexa 6). Punctajele acordate 
fiecărui criteriu trebuiesc justificate, cu evidențierea punctelor tari și punctelor slabe. 
Punctajul total se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare 
evaluator; diferența dintre cele două evaluări inițiale nu poate fi mai mare de 5 puncte, în 
caz contrar propunerea de proiect va fi evaluată în panel, constituit din membrii 
Consiliului științific și cei doi evaluatori din cadrul IOSUD – USAMVBT. În acest caz, 
fiecare propunere de proiect va avea desemnat un raportor care va întocmi un raport de 
evaluare. Propunerile care obțin un punctaj mai mare de 25 de puncte, vor participa la 
Evaluarea finală. 

(5) Evaluarea finală se face de către Consiliul științific și vizează datele înscrise în 
Cererea de finanțare, la Cap. IV Activitatea științifică a solicitantului și Cap. V 
Infrastructura de cercetare (Anexa 1), precum și prezentarea proiectului în Consiliului 
științific. Prezentarea proiectului va fi de maxim 10 min. și va avea la bază o prezentare 
PowerPoint cu 10 slide-uri, din care, două se vor referi la activitatea științifică a 
solicitantului, iar celelalte opt vor reflecta conținutul proiectului. Punctajul maxim pentru 
Evaluarea finală este de 50 de puncte, iar notarea se face în conformitate cu Grila de 
evaluare finală (Anexa 7). Punctajul total se calculează ca medie aritmetică a punctajelor 
acordate de fiecare membru al Consiliului științific. 

(6) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la cele 
două etape de evaluare. Rezultatele finale vor fi validate de către Consiliul de 
administrație și se afișează la Prorectorat, conform Calendarului competiției. Rezultatele 
finale ale procesului de evaluare nu sunt contestabile.  

 
Art.14. Dispoziții finale 
(1) USAMVBT, după 6 luni de la începerea desfășurării contractelor, evaluează 

rezultatele științifice obținute și face recomandări directorului de proiect; dacă este cazul, 
oprește finanțarea. 
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(2) Dacă pe parcursul derulării contractului de cercetare, USAMVBT constată că 
cheltuirea sumelor alocate nu a respectat normele legale în vigoare, sau cele asumate 
prin contract, își rezervă dreptul de a face demersurile necesare recuperării sumelor 
alocate de la directorul de proiect.  

(3) Semnătura directorului de proiect certifică, pe propria răspundere, legalitatea și 
corectitudinea informațiilor cuprinse în Cererea de finanțare, acceptarea desfășurării 
proiectului în cadrul ei, punerea la dispoziția proiectului în cauză, a resurselor indicate ca 
fiind accesibile în Cererea de finanțare, angajamentul de a sprijini desfășurarea 
proiectului în bune condiții. 

(4) Directorul de proiect se angajează să îndeplinească indicatorul minim de 
performanță descris, să întocmească și să transmită USAMVBT rapoarte științifice 
trimestriale, raportul final financiar și științific, lucrările publicate in extenso, la timp. 
Rezultatele științifice ale proiectului vor fi prezentate public în cadrul sesiunilor științifice 
organizate de către USAMVBT.    

(5) Directorul de proiect se angajează să respecte cu strictețe regulile de 
proprietate intelectuală și de etică a cercetării științifice.  

(6) Prezentul regulament a fost aprobat de Senatul USAMVBT în ședința din data 
de 11.12.2014 şi a fost modificat în şedinţa Senatului universitar din data de 08.05.2019.  
 
 
                Prorector   cercetare – inovare transfer tehnologic, 
                       
                                                                          Prof.univ.dr.ing. Radulov Isidora 
Rector, 
 
Prof.univ.dr.ing. Popescu Cosmin Alin 

 
 
 
 


