UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCUŞI DIN TÂRGU JIU

Regulament privind susţinerea financiară a rezultatelor deosebite obţinute în
urma activităţilor de cercetare ştiinţifică
Preambul.
Având în vedere, necesitatea creşterii vizibilităţii şi impactului naţional şi
internaţional ale cercetării cadrelor didactice din cadrul Universităţii Constantin
Brâncuşi din Târgu Jiu, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind
organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului Cercetării Ştiinţifice al Universităţii
Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, se aprobă ca începând cu anul 2010 să se susţină
financiar realizările deosebite rezultate în urma activităţilor de cercetare ştiinţifică
desfăşurate de cadrele didactice din Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu.
Art. 1. Vor fi sprijinite financiar următoarele rezultate ale activităţii de cercetare
ştiinţifică :
1. Un articol publicat în reviste/conferinţe indexate ISI-1000 lei;
2. Un articol publicat în reviste indexate în BDI si reviste ale Academiei Române
-500 lei;
3. Tratate, Monografii publicate la edituri recunoscute CNCSIS-2000 lei;
4. Carţi publicate la edituri din străinătate - 4000 lei;
5. Granturi câştigate în competiţii naţionale -700 lei la fiecare 100.000 lei;
6. Granturi obţinute în competiţii internaţionale–1000 lei la fiecare 30.000 EURO
7. Contracte de cercetare încheiate cu terţi -500 lei la fiecare 3000 EURO
(echivalent în lei);
8. Granturi depuse în competiţiile naţionale care nu au obţinut finanţare, dar a
căror aplicaţie a obţinut un punctaj bun-minim 75% din ultimul punctaj
finanţat-500 lei;
9. Premiul Academiei Române-1000 lei;
10. Medalie obţinuta la expoziţii sau târguri internaţionale-700 lei;
Art. 2. (1). Se vor susţine financiar rezultatele obţinute în perioada de derulare a
programului (după data de 01.01.2010).
(2). Articolele apărute pe parcursul unui an calendaristic vor fi luate în
considerare până cel târziu la data de 1 mai a anului următor.
Art.3. (1) Sumele prevăzute la Art.1( cu excepţia aliniatelor 3 şi 4) se vor acorda
sub forma unui voucher, pe baza unui dosar cuprinzând un formular de aplicaţie
însoţit de o copie a articolului sau a contractului de cercetare precum şi de o
declaraţie pe propria răspundere semnată de autor(i) prin care se confirmă exactitatea
datelor din formularul de aplicaţie.

(2) Pentru cărţi (Art.1 alin 3 şi 4) sumele vor fi acordate pe baza unui dosar
conţinând :formularul de aplicaţie cuprinzând datele cărţi ce urmează a fi publicată
precum şi acceptul editurii privind publicarea acesteia.
Art. 4. Documentele necesare în cauza vor fi depuse la Departamentul de
Cercetare şi Management Programe.
Art. 5.(1). Finanţarea se face pe baza verificării dosarului întocmit conform art.
3. Sumele alocate pentru fondul de susţinere a activităţii de cercetare ştiinţifică vor fi
stabilite de către Senatul Universităţii trimestrial.
(2). Evaluarea propunerilor se va face trimestrial.
(3). În cazul articolelor cu mai mulţi autori suma se va împarţi în mod egal la autorii
care sunt cadre didactice din Universitatea „Constantin Brancuşi” din Târgu Jiu.
(4). Voucherele obţinute vor fi folosite pentru derularea de activităţi de cercetare
ştiinţifică ( participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale, taxe pentru
laboratoare de cercetare, publicarea de articole şi cărţi de specialitate, achiziţia de
aparatură pentru cercetare ştiinţifică, etc.)
Art.6.(1). Validarea datelor cuprinse în formularul de aplicaţie se va face cu
calificativul admis/respins de către Directorul Departamentului de Cercetare şi
Management Programe şi supervizat de către Prorectorul cu Cercetarea Stiintifică
care vor propune Biroului Senatului articolele, persoanele si sumele ce vor fi
acordate.
(2). În cazul articolelor publicate în reviste ISI se vor considera numai
articolele intrate în baza de date ISI Web of Science
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