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METODOLOGIA PROPRIE PENTRU SELECȚIA 
PROPUNERII DE PROIECT PENTRU ACORDAREA GRANTURILOR 

INTERNE ALE CERCETĂTORILOR DIN CADRUL UDJG 2021 
 
 

1. Depunerea și evaluarea propunerilor de proiect 

- Din punct de vedere conceptual, propunerile respectă prevederile metodologiei 
cadru aprobate de Consiliul de Administrație. 

- Se respectă calendarul aferent metodologiei cadru pentru depunere, evaluare și 
comunicarea rezultatului. 

- Dosarul de candidatura va contine: 
a) Propunerea de proiect, întocmită conform GHIDULUI – Condiții generale de 

acordare a granturilor interne cercetătorilor din cadrul UDJG 2021, aprobat 
de Consiliul de Administrație. 

b) Fișa de autoevaluare conform criteriilor impuse de facultate (se intocmește 
de aplicant pe baza criteriilor de la pct 3.; Fișa trebuie sa includă punctajul pe 
fiecare item C1÷C6 și punctajul total PT) 

c) Dovezile care să ateste îndeplinirea punctajului declarat. 
- Propunerea selectată este validată prin votul Consiliul Facultății. 

 

2. Comisia pentru analiza propunerilor de proiecte  

Prof. dr. ing. Iuliana BANU – Președinte 
Conf. dr. ing. Cristain DIMA - membru 
Conf. dr. ing. Iulia Grecu – membru 
 

3. Comisia pentru analiza și rezolvarea contestațiilor 
Prof. dr. ing. Gabriela Bahrim 
Prof. dr. ing. Daniela Borda 
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4. Criterii de selecție 

Criteriu Punctaj Modalitate de calcul 

Calitatea de prim autor sau 
autor corespondent pentru 
articole ISI publicate * 

C1 15 puncte*Număr de articole publicate în 
reviste Q1 + 10 puncte* Număr de articole 
publicate în reviste Q2 + 5 puncte* Număr de 
articole în reviste Q3 

h-index Web of Science C2 Indice Hirsch conform Web of Science 
Brevete acordate (naționale și 
internaționale)** 

C3 10 puncte*Număr brevete internaționale +  
5 puncte*Număr brevete naționale 

Implicarea candidatului în 
atragerea de fonduri pentru 
finanțarea CDI din facultate*** 

C4 10 puncte*Proiect internațional 
(director/responsabil institutional) +  
5 puncte*Proiect național 
(director/responsabil institutional) +  
3 puncte* Contract cu agenți economici 
(director/responsabil institutional) 

Tematica propunerii se 
încadrează în directiile de 
cercetare dezvoltate ale 
facultății/unității de cercetare 
la care este afiliat aplicantul 
 
Gradul de noutate și de 
aplicabilitate practică cu 
care proiectul contribuie la 
dezvoltarea cunoașterii în 
domeniu 

C5 

 0 ÷ 50 puncte 

Implicarea doctoranzilor în 
proiect 

C6 10*Număr de doctoranzi 

Total puncte PT 0,5*(C1+C2+C3+C4) + 0,4*C5 + 0,1*C6 
 

* Publicate în perioada de raportare 2017-2020 
** Acordate în perioada 2017-2020 
***Granturi câștigate în competiții naționale și internaționale, contracte cu agenți economici din țară 

și străinătate, în perioada de raportare 2017-2020 
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4.Calendarul competiției 

Perioada Activitate Observatii 
13÷17 septembrie 2021 Depunere aplicații. Aplicațiile se depun la 

Secretariatul Facultății. 
20÷21 septembrie 2021 Analiza și selecția aplicației 

propusă pentru finanțare. 
Vor fi eliminate din procesul de 
selecție aplicațiile care nu 
respectă Ghidul propus de 
universitate și cerințele impuse 
de prezenta metodologie. 

21 septembrie 2021 Comunicare rezultat. Prin e-mail, care se va transmite 
de către președintele comisiei 
numai la aplicanți.  

22 septembrie 2021 Depunere contestații. Contestațiile se depun la 
secretariatul facultății. 

23 septembrie 2021 Analiză contestații și 
comunicarea rezultatului 
final. 

Prin e-mail, care se va transmite 
de către de către comisie numai 
la aplicanții care au depus 
contestație. 

24 septembrie 2021 Aprobarea în Consiliu 
Facultății și comunicarea la 
universitate a rezultatului 
selecției  (aplicația propusă 
pentru finantare). 

Consiliul Facultății aprobă 
aplicația selectată. 
Secretariatul Facultății 
transmite la adresa 
cercetare@ugal.ro rezultatul 
selecției interne. 

 
 
 

Metodologia a fost aprobată în ședința Consiliului Facultății Știința și ingineria 
alimentelor din data de 10.09.20 si modificată HCF 25/21.09.2021 


