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REGULAMENT PROIECTE DE CERCETARE INTERNA 

PROCEDURĂ DE OFERTARE. SELECȚIE DE PROIECTE PENTRU  

PLANUL INTERN DE CERCETARE  

Art. 1. Competiția se desfășoară în baza Statutului cadrelor didactice, a Legii nr 1/2011 a 

Educației Naționale, și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

Activității de Cercetare a UTM; 

Art. 2. Beneficiile derulării de proiecte de cercetare internă în UTM: această activitate va 

conduce la creșterea vizibilității Universității Titu Maiorescu, a numărului de 

articole și de citări, o mai bună cotație pe plan național și internațional. Va crește, 

de asemenea, emulația și spiritul de competitivitate în rândul tinerilor cercetători, 

în vederea realizării unei mai bune valorificări a rezultatelor cercetării. 

Art. 3. Bugetul  competiției va fi de aproximativ 100.000 lei (suma alocată tuturor 

proiectelor) pentru 2 ani; respectiv 50.000 lei pe an; 

Art. 4. Finanțarea propusă va fi de până la maxim 10.000 lei per proiect (5.000 lei per 

an); 

Art. 5. Tema de cercetare a proiectului trebuie să se înscrie în prioritățile de cercetare 

prevăzute de Planul de cercetare PNIII; 

Art. 6. Durata proiectului va fi de maxim 24 luni. Dacă se depun proiecte cu o durată mai 

scurtă de 2 ani atunci finanțarea va fi corespunzător și procentual mai mica; 

Art. 7. Vor fi admise în urma evaluării maxim 10 proiecte/competiție pentru toate 

facultățile și departamentele din cadrul UTM; 

Art. 8. Un proiect se consideră participant în procesul de evaluare numai în urma 

depunerii formularului de “propunere de proiect”; 

Art. 9. Se pot depune și proiecte interdisciplinare care să implice 2 sau mai multe 

domenii sau facultăți;  

Art. 10. Participanţii la competiţia internă - directorul de proiect - trebuie să fie cadre 

didactice titulare ale  UTM sau doctoranzi în cadrul școlilor doctorale ale IOSUD 

UTM; 

Art. 11. Numărul de participanți la un proiect (echipa proiectului) va fi până la max. 10 

persoane; 

Art. 12. Echipele de cercetare trebuie să cuprindă cel puțin un doctorand / masterand / 

student. Se va primi un bonus de 2 puncte la evaluarea proiectului pentru fiecare 

participant din această categorie; 

Art. 13. Evaluarea proiectelor va fi asigurata de catre Consiliul de cercetare științifică prin 

comisii de specialitate; Comisia de evaluare va fi formată din specialiști, în 

conformitate cu tema de cercetare a proiectului. Evaluarea se va desfășura pe baza 

unei „Fișe de evaluare”; 

Art. 14. Criteriile de evaluare precum și punctajul vor fi stabilite de către Consiliul de 

Cercetare științifică, conform fisei de evaluare; 

Art. 15. Nu vor fi finanțate proiectele care au deja o altă sursă de finanțare; 

Art. 16. Criteriu de eligibilitate: Mai mult de 50% din colectivul de proiect trebuie să aibă 

vârsta sub 45 de ani; 
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Art. 17. Câștigătorii proiectelor au obligația de a valorifica rezultatele pe perioada 

desfasurarii proiectului prin cel putin un articol în revista indexata ISI/BDI si cel 

putin o lucrare prezentata la o conferinta internationala; 

Art. 18. Toate articolele/lucrările publicate/comunicate de către câștigătorii proiectelor, 

din tema proiectului vor avea afilierea OBLIGATORIE a autorului/autorilor la 

Universitatea Titu Maiorescu; 

Art. 19. După aprobare, temele vor fi cuprinse în planul de cercetare al facultății/centrului 

de cercetare; 

Art. 20. Se pot accepta colaboratori externi pentru proiect, in cadrul echipei de 10 membri; 

Art. 21. Dosarul proiectului va conține: titlul, echipa de cercetare, propunere de buget 

defalcat pe operații și ani, graficul activităților, modul de valorificare a 

rezultatelor, conform unui model prestabilit; 

Art. 22. Alocările bugetare vor avea următorul grafic de desfășurare: un avans de 30% la 

debutul proiectului, 30% la finalul primului an de cercetare, respectiv ultima 

transa - 40% la finalul proiectului, numai dacă se poate face dovada publicarii 

(inclusiv accept) a cel puțin unui articol într-o revista ISI/BDI; 

Art. 23. Cheltuielile eligibile sunt constituite din: (1) cheltuieli cu logistica, inclusiv 

cheltuieli de publicare articole, (2) cheltuieli de deplasare congrese; 

Art. 24. Competiţia se va desfăsura după următorul program: 

• lansarea competiţiei însoțită de pachetul complet de informații: regulament, 

formularul de propunere proiect si fisa de evaluare: 30.10.2018 

• perioada de depunere a aplicațiilor: 30.10.2018 – 25.11.2018 

• perioada de evaluare a proiectelor depuse: 25.11.2018 – 30.11.2018 

• afișarea rezultatelor: 30.11.2018 

• contractarea și derularea proiectelor: 03.12.2018 – 30.11.2020 

Art. 25. Formularele de depunere se completeaza in format electronic, se tipăresc, se 

semneaza olograf, se scaneaza in format PDF și se trimit ca atasament la adresa 

utm.cercetare@gmail.com. Numele fisierului trebuie sa contina numele 

directorului de proiect. Ulterior se completeaza datele proiectului prin accesarea 

formularului electronic disponibil la: https://goo.gl/forms/cGn4tZmI0uDlUKG63 

 

Consiliul de Cercetare Științifică va urmări implicarea TUTUROR facultăților și Institutelor 

de cercetare în depunerea de proiecte pentru competiția internă. 

 

Propusă, discutată și îmbunătățită de către membrii Consiliului Științific din 07.2017 până la 

data aprobării de către Consiliul de Administrație. 

 

Aprobată în Ședința C.A. din 16.10.2018. 

 

 

Consiliul de Cercetare Științifică 

Președinte, 

Prof. Univ. Dr. Cristiana TĂNASE 
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