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1. SCOP
Prezenta procedură stabileşte condițiile de sprijinire a cadrelor didactice și a
cercetătorilor din cadrul Facultății Știința și Ingineria Alimentelor (numită în continuare
Facultatea SIA) privind diseminarea rezultatelor activităților de cercetare științifică,
dezvoltare, inovare (CDI), prin decontarea din bugetul facultății a taxelor şi a cheltuielilor
de deplasare (transport cazare şi diurnă) pentru participare la manifestări ştiinţifice
(conferințe, simpozioane) relevante în domeniul Bioeconomie și domenii conexe.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplică tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor, titulari ai Facultății
SIA care diseminează rezultate ale activităților CDI prin participare la manifestărilor
științifice de referință, în acord strict cu domeniul de competențe academice sau CDI.
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății Știința și ingineria alimentelor.
Regulamentul de organizare şi functionare a Centrului Integrat de Cercetare, expertiză și
Transfer Tehnologic, BioAliment-TehnIA.
Regulamentul de organizare şi functionare a Centrul Român pentru Modelarea Sistemelor
Recirculante de Acvacultură.
4. REGULI DE PROCEDURĂ
4.1. În sens general general, Facultatea SIA încurajează diseminarea rezultatelor
activităţilor CDI, susţine creşterea impactului acestora și a vizibilității internaționale prin
decontarea participării la manifestări științifice relevante din bugetele proiectelor în
derulare și implementate la nivel de facultate și universitatate.
4.2. Aplicațiile pentru solicitarea finanțării din bugetul Facultății SIA a taxelor și a
cheltuielilor de deplasare pentru participare la manifestări științifice, vor include Anexa 1
și Anexa 2 din prezenta procedură.
4.3. Aplicațiile se depun la secretariatul facultății, în prima săptămână a fiecărei luni,
iar după înregistrare, în termen de maxim 24 de ore, acestea se vor înainta Comisiei pentru
Cercetare Științifică, din cadrul Consiliului Facultății.
4.4. Comisia analizează cererile, pănă la data de 15 a fiecărei luni, în conformitate cu
criteriile prevăzute în Anexa 3 din prezenta procedură și propune Consiliului Facultății
aprobarea sau respingerea cererii.
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4.5. Criterii de eligibilitate:
-

Manifestarea științifică este relevantă și în strictă corelație cu domeniul de
competențe CDI ale aplicantului.

-

Tematica lucrării este în acord cu direcțiile de cercetare dezvoltate de facultatea
SIA și Centrul de cercetare la care aplicantul are calitatea de membru titular.

-

Autorii lucrării sunt în integralitate titulari ai Facultății SIA.

4.6. Pentru aprobare, punctajul minim obținut trebuie să fie minim 60p.
4.7. Un cadru didactic sau un cercetător poate beneficia o singură dată de finanțare
din bugetul facultății, în calitate de co-autor al unei aplicații aprobată, în decursul unui an
universitar.
4.8. Cheltuielile pentru deplasare (transport, cazare și diună) se vor asigura pentru o
singură persoană din grupul de co-autori al unei aplicații aprobate.
4.9. Pentru decontarea cheltuielilor se va respecta legislația în vigoare şi eventuale
reguli suplimentare aplicate în Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, privind
eligibilitatea cheltuielilor pentru deplasările în țară și străinătate.
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ANEXA 1
Avizat Director Centru de Cercetare,
CERERE DE FINANȚARE
A. Elemente de identificare ale aplicantului
Nume si prenume, titlul științific:
Anul susținerii tezei de doctorat:
Unitatea de cercetare în care va fi raportată contribuția
științifică (Centrul cercetare):
Telefon:
Adresa de email:
B. Informații despre eveniment:
Denumirea conferinței/simpozionului:
Țară/Oraș:
Perioada desfășurării:
Organizator (asociație, instituție etc):
Titlul lucrării:
Autorii lucrării:
Domeniul în care se încadrează conferința:
Indexarea conferinței în baze de date internaționale:
Acknowledgements1:
C. Justificarea oportunității și necesității trimiterii unei lucrări spre publicare
-

se va justifica oportunitatea participării, beneficiul pentru facultatea SIA, interesul
participantului, relevanța internațională a evenimentului.

D. Buget estimativ (lei sau euro)
Taxa de publicare:
Cazare:
Transport:
Diurnă:
TOTAL:
Data:

1

Nume, prenume, Semnatura solicitant:

Va include și multumiri pentru unitatea de cercetare în care va fi raportată contribuția științifică (Centrul
cercetare)
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ANEXA 2
DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE CU PRIVIRE LA NEFINANȚAREA DIN ALTE
SURSE

Subsemnatul/a______________________________________________________________, în calitate de
cadru didactic/cercetător al Facultății Știința și Ingineria Alimentelor declar că lucrarea
intitulată _____________________________________________________________________________________________,
la care am calitatatea de autor principal/autor corespondent/co-autor, pentru care am
depus cererea de finanțare pentru susținerea participării la conferința
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________, care va avea loc în perioada_____________________________________,
în
localitatea_________________________________,
țara_________________,
în
valoare
de
___________________ nu este finanțată din alte surse.

Data:
Nume, prenume
Semnatura solicitant:
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ANEXA 3
CRITERII DE SELECȚIE APLICAȚII PENTRU SUSȚINEREA FINANCIARĂ DIN FONDURILE
FACULTĂȚII PENTRU PARTICIPĂRI LA MANFESTĂRI ȘTIINȚIFICE
Criterii
Punctaj
Vizibilitatea și impactul evenimentului
Internațional – Top – conferințe organizate de
30 puncte
asociații profesionale majore de prestigiu (exclus
WSEAS, BENA și similar)
Internațional – conferințe organizate de Universități
20 puncte
aflate în Top 500 Academic Ranking of World
Universities (ARWU)
Internațional
15 puncte
Național cu participare internațională - conferințe
10 puncte
organizate de asociații profesionale de prestigiu
Național cu participare internațională
5 puncte
Național
5 puncte
Relevanța participării și gradul de diseminare al rezultatelor
Lucrare invitată
30 puncte
Prezentare orală
20 puncte
Prezentare poster
10 puncte
Publicare lucrare în extenso în revista cotată
20 puncte
Clarivate Analytics, în zona roșu (Q1) sau galben (Q2)
(conform clasificării asociate anului în curs)
Publicare lucrare în extenso în revista cotată
10 puncte
Clarivate Analytics, zona gri (Q3, Q4) sau indexată
Emerging Sources Citation Index sau alte baze de
date internaționale
Publicare lucrare in extenso în Proceedings
5 puncte
Statutul aplicantului
Postdoctorand sau tânăr cercetător (mai puțin de 8
20 puncte
ani de la obținerea titlului de doctor, și având vârsta
sub 35 de ani)
Senior
10 puncte
TOTAL
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Punctaj maxim
30 puncte

50 puncte

20 puncte

100 puncte
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