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    MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII SI INOVARII 
   UNIVERSITATEA"CONSTANTIN BRÂNCUŞI"din TÂRGU-JIU

Tel: +40-53-214307				Fax: +40-53-215794





PENTRU A NU PIERDE INFORMATIILE, VA RUGAM SA NU DEPROTEJATI  FORMULARUL.
              FORMULARUL SE LISTEAZA PE O SINGURA FATA.
              VA RUGAM SA NU TIPARITI: ANEXA 1,ANEXA 2,ANEXA 3,LISTA DE VERIFICARE.
           Folositi tasta Tab, tastele sageti  Up si Down sau mouse-ul pentru pozitionarea pe campurile din formular.
         Nu folositi caracterele diacritice: Ă, ă, Î, î, Â, â, Ş, ş, Ţ, ţ etc.
         NOTA:   Nu folositi caracterul ghilimele:  ” , “ 

                                    



CERERE DE FINANTARE PENTRU PROIECTE MULTIANUALE
DE CERCETARE STIINTIFICA
FINANTATE DIN VENITURILE EXTRABUGETARE ALE UCB

Date personale ale directorului de proiect:
Nume:
          
Prenume:
          
An nastere:
         
Titlu didactic si/sau stiintific:
      
Doctor din anul:


Locul de munca:
Facultate/ departament:
      
Functie:
      
Adresa:
      
Telefon:
      
Fax:
      
E-Mail:
      
Titlul proiectului: 
Nu folositi caracterul ghilimele	(Max 200 caractere)

     














Tema prioritara a UCB in care se incadreaza proiectul:


COD
TEMA 
  PRIORITARA
DENUMIRE  TEMA   PRIORITARA
1
Tehnologia informației și comunicării
2
Energie și mediu
3
Materiale, procese și produse inovative
4
Cercetare socio-economică și umanistă
5
Strategii de dezvoltare durabilă

(Selectati codul temei prioritare)








Durata proiectului (1–2 ani):		(Selectati)	




Rezumatul proiectului ( in limba romana ):
	Nu folositi caracterul ghilimele							(Max 2000  caractere)
     

Rezumatul proiectului ( in limba engleza ):


	Nu folositi caracterul ghilimele					Max 2000  caractere)
     


8.	Prezentarea proiectului de cercetare:   
                                                   
[Va rugam sa completati max. 10 pag. in ANEXA 1 ]




      9.	Resursa umana:

9. 	Personalul de cercetare implicat în proiect:

DIRECTORUL DE PROIECT:  
(se anexeaza Curriculum Vitae – Anexa 2)
( 

ECHIPA:

NUMARUL MEMBRILOR ECHIPEI [Exclusiv directorul de proiect] 
  
NUMARUL DOCTORANZILOR IMPLICATI IN PROIECT
  
NUMARUL STUDENTILOR LA MASTER IMPLICATI IN PROIECT
  
LISTA MEMBRILOR ECHIPEI DE CERCETARE:
[Va rugam sa completati ANEXA 3]
EXPERTIZA MEMBRILOR ECHIPEI IN DOMENIUL TEMEI PROPUSE– Contributii si finalizare
[Va rugam sa completati ANEXA 4]















	10. Infrastructura de cercetare disponibila:

(ECHIPAMENTE SI FACILITATI PENTRU EXPERIMENTARE DISPONIBILE/COMPLEMENTARITATE)
 [Va rugam sa completati  ANEXA 5]

Structura bugetului: 
NR.
CRT

DENUMIRE CAPITOL BUGET
ANUL I
VALOARE
(RON)
ANUL II
VALOARE
(RON)
TOTAL
VALOARE
(RON)
1.
CHELTUIELI DE PERSONAL   * 
[salarii, CAS, somaj, CASS,  colaborari  
(conventii civile)]
     
     
     
2.
CHELTUIELI DE INFORMARE DOCUMENTARE	



2.1
Cheltuieli materiale
     
     
     
2.2
Mobilitati [vizite de studiu, participari la manifestari stiintifice interne si internationale in concordanta cu tematica grantului, taxe de acces, cheltuieli de transport si cazare]
     
     
     
3.
MATERIALE, OBIECTE DE INVENTAR
[materiale consumabile inclusiv reactivi, componente, costuri pentru acces la infrastructura de cercetare a tertilor]
     
     
     
4.
COSTURI DE VALORIFICARE A REZULTATELOR CERCETARII	    
[cheltuieli de editare – publicare, actiuni in vederea realizarii temei de cercetare sau valorificarii rezultatelor]
     
     
     
5.
CHELTUIELI DE CAPITAL
[echipamente, software/upgrading in proportie de max. 70% din valoarea proiectului]   
     
     
     
6.
REGIE (5% din valoarea proictului)
     
     
     
7.
TOTAL
     
     
     
*Se calculeaza in functie de numarul de personal care participa la executia proiectului si de  
salariul  corespunzator functiei de cercetare
				


PRIN ACEASTA SE CERTIFICA LEGALITATEA SI CORECTITUDINEA 
DATELOR CUPRINSE IN PREZENTA CERERE DE FINANTARE 

		 									
		DATA:      

		RECTOR,
		Nume, prenume:     
		Semnatura:
		Stampila
											DIRECTOR ECONOMIC,
											Nume, prenume:     
											Semnatura:
	

DIRECTOR DE PROIECT,
						Nume, prenume:      
Semnatura:






ANEXA 1

Prezentarea proiectului de cercetare: (max. 10 pagini)  
STADIUL ACTUAL AL CUNOASTERII IN DOMENIU PE PLAN NATIONAL SI INTERNATIONAL.
Prezentarea va crea referentialul cercetarii; va demonstra gradul de informare documentare al 
echipei de cercetare si capacitatea acesteia de a evalua corect nivelul de cunoastere in domeniu.

CONTRIBUTIA POTENTIALA LA DEZVOLTAREA CUNOASTERII STIINTIFICE  (ASPECTE  
ORIGINALE/ INOVATIVE ALE CERCETARII) CONTRIBUTIILE SE VOR RAPORTA LA CELE MAI 
RECENTE REALIZARI  EXISTENTE IN FLUXUL PRINCIPAL DE PUBLICATII.
Prezentarea va creiona tipul de elemente originale vizate, va sublinia importanta lor aplicativa,
va marca concret din fluxul de informatii, realizarile selectate pentru raportare sau comparare, 
va preciza stadiul la care echipa de cercetare a ajuns in problematica temei la momentul 
propunerii de grant.





ANEXA 1
OBIECTIVE SI ACTIVITATI  DIN  CADRUL  PROIECTULUI:

An *
Obiective
Activitati **
Valoare solicitata pe activitati   (mii lei)
Institutia responsabila de realizarea obiectivului (activitatilor)
Institutia participanta la realizarea obiectivului (activitatilor)
Rezultate asteptate (rapoarte, workshopuri, sesiuni, produse, etc)
2011
1







2







3






2012
1







2







3








*	Se completeaza pentru toti anii financiari pentru care s-a solicitat finantarea.
**	Fiecarui obiectiv ii corespund mai multe activitati de realizare; fiecarei activitati ii corespunde o valoare 
		(nu se admit proiecte cu un singur obiectiv si o singura activitate).





ANEXA 1

MANAGEMENTUL PROIECTULUI. 
Se vor prezenta modul de cooperare, rolul fiecarui partener, conditionarile reciproce.





    
MODUL DE VALORIFICARE AL REZULTATELOR. DISEMINAREA CUNOSTINTELOR  
IN COMUNITATI STIINTIFICE UNIVERSITARE SI EXTRAUNIVERSITARE.
Se vor preciza modurile de valorificare al rezultatelor si de diseminare a cunostintelor convenite 
de coordonator si parteneri, responsabilitatile colective si individuale asumate in acest context.





	
MASURILE PREVAZUTE PENTRU RESPECTAREA NORMELOR DEONTOLOGICE  ALE CERCETARII.
                       	
	








































ANEXA 2
Activitatea stiintifica a directorului de proiect
DOMENII DE COMPETENTA SI REZULTATE SEMNIFICATIVE.
Domeniile de competenta vor fi documentate atat prin rezultatele teoretice cat si prin rezultate practice.



CINCI LUCRARI SEMNIFICATIVE PUBLICATE IN DOMENIUL TEMEI PROIECTULUI. 



ALTE MODALITATI DE VALORIFICARE/DISEMINARE A REZULTATELOR STIINŢIFICE OBŢINUTE
[Brevete, publicatii, expozitii, organizare de conferinte in ultimii 5 ani ]




PREMII SI DISTINCTII ACADEMICE OBTINUTE






            Granturi de cercetare obtinute de directorul de proiect din diverse surse 
            de finantare nationale si internationale  (in ultimii 5 ani)

TITLUL GRANTURILOR, BENEFICIARI, REZULTATE OBŢINUTE








1.6. Raportul de autoevaluare pe ultimii 5 ani în acord cu criteriile de evaluare a performanţelor ştiinţifice individuale, a recunoaşterii prestigiului  ştiinţific şi a contribuţiei la dezvoltarea cercetării ştiinţifice în UCB.






ANEXA 3
Lista membrilor echipei de cercetare (Fara directorul de proiect)

NR. CRT.
Nume si prenume  
Anul nasterii
Titlul didactic
/stiintific *
Doctorat 
 * *
Semnatura
1





2





3





4





5





6





7





8





9





10


























*	La “Titlu didactic/stiintific” completati cu una din variantele:  
	Profesor / Conferentiar / Lector / Asistent / Cercetator gr.I / Cercetator gr.II / Cercetator gr.III / Cercetator
**	La “Doctorat” completati cu una din variantele:  DA /NU / Doctorand

ANEXA 4

CURRICULUM VITAE – Membri echipei de cercetare:


[ Se anexeaza CURRICULUM VITAE pentru membrii  echipe de cercetare ]

1.2. Raportul de autoevaluare pe ultimii 5 ani în acord cu criteriile de evaluare a performanţelor ştiinţifice individuale, a recunoaşterii prestigiului  ştiinţific şi a contribuţiei la dezvoltarea cercetării ştiinţifice în UCB.






















ANEXA 5

Infrastructura de cercetare implicată în cercetările propuse: 
(ECHIPAMENTE SI FACILITATI PENTRU EXPERIMENTARE PENTRU CARE EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL CELOR CARE LE DEŢIN)



ANEXA 6
Resurse financiare complementare

	

