UBB – FSPAC
Decanatul
Microgranturi de cercetare FSPAC – proiect de procedură
1. Scop: stimularea cercetării la FSPAC prin asistență acordată cadrelor didactice fără experiență în
derularea proiectelor de cercetare și cofinanțarea sau finanțarea parțială a proiectelor de cercetare
avansată.
2. Participanți, criterii de eligibilitate: angajați ai FSPAC, cadre didactice (până la gradul didactic de
conferențiar) și cercetători cu contract pe perioadă nedeterminată, cercetători cu contract pe perioadă
determinată.
3. Numărul, valoarea și durata granturilor: vor fi acordate 25 de microgranturi în valoare de 4000
RON fiecare, cu termen de raportare de 6 luni, în următoarele categorii:
 20 de microgranturi pentru angajații cu contract pe perioada nedeterminată, din care 10 pentru
cercetătorii experimentați și 10 pentru începători;
 5 microgranturi pentru cercetătorii angajați pe perioadă determinată (se asimilează cu categoria
cercetătorilor experimentați).
4. Cheltuieli eligibile:
 cheltuieli de logistică: echipamente, consumabile de laborator și birou, cheltuieli materiale,
cheltuieli pentru diseminare, informare-documentare, acces la infrastructura de cercetare a
terţilor etc., conform HG 134/2011;
 cheltuieli de deplasare în ţară sau în străinătate, pentru stagii de documentare sau cercetare și
participări la manifestări ştiinţifice din domeniul proiectului, inclusiv diurnă.
5. Formatul proiectelor: proiectele de cercetare depuse vor avea următoarea structură:
 Prezentare sintetică a propunerii: ideea proiectului, motivarea propunerii, contextul în care se
va desfășura cercetarea, obiectivul urmărit, prezentarea sumară a realizărilor anterioare ale
candidatului relevante pentru proiect – max. 2 pagini (12TNR, 1.5).
 Prezentarea în detaliu a cercetării: designul de cercetare, calendarul activităților, bugetul,
rezultatele cu care se va deconta micrograntul (deliverables) – max. 4 pagini.
 CV al candidatului în format Europass.
Proiectele se depun prin e-mail la adresa: cercetare@fspac.ro
6. Evaluarea proiectelor: candidații vor fi încadrați în categoriile de ”începători” sau ”avansați” pe
baza informațiilor furnizate în prezentarea sintetică a propunerii, respectiv în CV.
 Criterii de evaluare a proiectelor pentru categoria începători:
o Motivarea proiectului (10 puncte);
o Claritatea
 designului de cercetare (20 puncte),
 a calendarului de activități (15 puncte)
 a bugetului (15 puncte);
o Fezabilitatea obiectivelor (20 puncte);
o Rezultatele propuse spre decontare (20 puncte).
 Criterii de evaluare a proiectelor pentru categoria avansați:
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o Motivarea proiectului (10 puncte);
o Claritatea
 designului de cercetare (20 puncte),
 a calendarului de activități (10 puncte)
 a bugetului (10 puncte);
o Fezabilitatea obiectivelor (15 puncte);
o Rezultatele anterioare obținute în cercetare – publicații, citări, granturi, etc. (20 puncte);
o Rezultatele propuse spre decontare (15 puncte).
7. Rezultatele propuse spre decontare:
 Pentru proiectele finanțate în categoria începători:
o Dovada acceptului unui mansucris într-o publicație BDI/ISI sau un volum care urmează
să apară într-o editură recunoscută din țară sau
o Publicarea unui policy brief/layman report/raport de cercetare în colecția de FSPAC
Working Papers sau pe o platformă electronică de profil și prezentarea rezultatelor
cercetării în cadrul unui eveniment al FSPAC Research Club.
 Pentru proiectele finanțate în categoria avansați:
o Dovada trimiterii spre publicare și a intrării în fluxul de evaluare de către referenți a unui
manuscris într-o revistă de prestigiu din străinătate pentru domeniul respectiv (ISI,
ERIH, altele) sau într-o carte la o editură internaţională de prestigiu (conform definiţiilor
date în Hotărârea 404/2012 a Senatului UBB).
8. Calendarul:
Activitate
Lansarea competiţiei
Depunerea proiectelor de cercetare
Procesul de evaluare a propunerilor
Comunicarea rezultatelor preliminare
Primirea contestaţiilor
Publicarea rezultatelor finale
Contractarea (și plata avansului, dacă este cazul)
Derularea proiectelor
Depunerea raportelor și a documentelor justificative
Evaluarea rapoartelor depuse (și decontarea cheltuielilor dacă este cazul)

Perioadă
4 aprilie 2017
4 aprilie – 24 aprilie 2017
25 aprilie – 8 mai 2017
8 mai 2017
9 mai 2017
10 mai 2017
11–19 mai 2017
20 mai – 20 noiembrie 2017
20–24 noiembrie 2017
27–30 noiembrie 2017

9. Comisia de evaluare:
Gabriel Badescu, Cosmin Marian, Dacian Dragoș, Bogdana Neamțu, Andreea Mogos, Răzvan
Cherecheș, Radu Meza, Ioan Hosu, Orsolya Vincze, Levente Salat.
Membrii comisiei de evaluare care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pot depune proiecte, în acest
caz nu participă la evaluare.
10. Modalitatea de plată: microgranturile vor fi achitate de preferință după raportare, existând
următoarele alternative în funcție de natura proiectului:
1. avans pentru cheltuielile materiale și plata condiționată a tranșei a doua la raportare;
2. plata întregului grant în avans pentru cheltuieli de deplasare;
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3. plata condiționată a întregului grant la raportare.
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