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METODOLOGIE PRIVIND RUNDA A DOUA  

DE PREMIERE A REZULTATELOR CERCETĂRII   

 
 

 



 

   
 

 

CADRUL GENERAL 

 

1. Doctoranzii şi cercetătorii postdoctorat care au fost admişi la bursă doctorală sau 

postdoctorală în cadrul Proiectului “SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin 

cercetare" au statutul de membru al grupului ţintă. 

2. Aknowledgement reprezintă recunoașterea elaborării lucrării științifice elaborate 

de către doctorandul/cercetătorul postdoctorat în cadrul proiectului. 

3. Prezenta metodologie stabileşte modul de acordare a premiilor pentru următoarele 

situaţii: 

a) articolele indexate ISI pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat (S USV, P1 

IEN, P2 UO); 

b) articolele indexate în baze de date internaționale BDI pentru doctoranzi şi 

cercetători postdoctorat (P1 IEN); 

c) tezele de doctorat pentru care data certă a susținerii publice este anterioară datei 

limită de transmitere a raportului final pe proiect (S USV, P1 IEN). 

 

 

EVALUAREA PREMERGĂTOARE PREMIERII 

 

4. Premiile pentru articolele indexate ISI se pot acorda tuturor doctoranzilor şi 

cercetătorilor postdoctorat din cadrul proiectului “SOCERT. Societatea cunoaşterii, 

dinamism prin cercetare". 

5. Premiile pentru articolele indexate BDI se pot acorda doctoranzilor şi  cercetătorilor 

postdoctorat din cadrul proiectului “SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin 

cercetare". 

6. Toate premiile vor fi acordate conform principiului primul venit – primul servit, în limita 

fondurilor disponibile pentru această rundă de premiere. 

7. Premiile se vor acorda doar doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat care şi-au 

îndeplinit anterior obligațiile prevăzute în contractul încheiat cu 

beneficiarul/partenerii, respectiv: 



 

   
 

a) doctoranzi: să publice în reviste indexate în baze de date internaţionale 1 articol şi 

să prezinte 1 articol la o conferinţă în domeniul de interes ştiinţific; 

b) cercetători postdoctorat: să publice în reviste indexate în baze de date 

internaţionale 2 articole şi să prezinte 2  articole la conferinţe în domeniul de interes 

ştiinţific. 

8. După depunerea dosarului (al cărui conţinut este detaliat la punctul următor) de către 

doctoranzi/cercetători postdoctorat la secretariatul beneficiarului/partenerilor, comisia 

desemnată va evalua conţinutul acestui dosar. 

9. Dosarul va avea următoarea componenţă (se va depune câte un dosar pentru fiecare 

solicitare de premiu, însoţit de opis, semnat şi numerotat de către titular, pe fiecare 

pagină): 

 print screen-ul/copia cuprinsului/coperților publicației; 

 print screen-ul/copia dovezii indezării; 

 print screen-ul/copia articolului în extenso cu paginaţia din publicaţie; 

 declarație pe propria răspundere pentru doctoranzi, în care data certă a susținerii 

publice este anterioară datei limită de transmitere a raportului final pe proiect – 

Anexa 1; 

 declaraţie pe propria răspundere privind situația existentă la data depunerii 

dosarului, care atestă îndeplinirea indicatorilor minim asumaţi prin contractul de 

studii cu bursă (doctoranzi și cercetători postdoctorat) – Anexa 2, Anexa 3. 

10. Perioada aferentă depunerii tuturor dosarelor la secretari (la nivel de partener) este 

27.11.2015-03.12.2015, în intervalul orar 16:00-17:00 (solicitanții vor semna în 

registrul dosarelor de premiere, alături de secretar). 

11. După verificare, în vederea acordării premiului, comisiile desemnate vor transmite 

rezultatele echipei de management în data de 04.12.2015, pentru toate dosarele 

înregistrate. 

 

 

 

 

 



 

   
 

ACORDAREA PREMIILOR PRIVIND REZULTATELE CERCETĂRII 

 

12. Valoarea fiecărei categorii de premiu1 este următoarea: 

 valoarea premiului pentru un articol indexat ISI este de 2.000 lei; 

 valoarea premiului pentru un articol indexat BDI este de 500 lei; 

 valoarea premiului pentru depunerea la serviciile de specialitate (IOSUD) a tezei 

este de 5.000 lei; 

13. În cazul în care doctorandul/cercetătorul postdoctorat publică articole indexate ISI/BDI 

în parteneriat cu alți coautori, vor fi luate în considerare la premiere articolele în care 

are calitatea de prim autor. 

 

DISPOZIŢII FINALE 

14.  Prezenta metodologie a fost elaborată de către expertul cooperare împreună cu 

echipa de implementare din cadrul proiectului “SOCERT. Societatea cunoaşterii, 

dinamism prin cercetare” privind acordarea de premii pentru rezultatele cercetărilor 

realizate de către doctoranzi şi cercetători postdoctorat. Prezenta metodologie poate fi 

completată în funcţie de necesităţile reale care decurg din implementarea proiectului. 

                                                            
1 Și în această rundă de premiere un doctorand/cercetător postdoctorat poate depune maximum 2 dosare 

pentru premii articole. 
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Anexa 1 

 

DECLARAŢIE 

 

 Subsemnata/ul, ______________, legitimat cu C.I., seria __, nr. _______, CNP 

____________________, doctorand al ______________________________________, 

cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 

răspundere că susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată 

„_______________________________________________________________________” 

este programată în data de ___________[zz.ll.aaaa], în Sala ______________________. 

  

 

 Nume şi Prenume:……………………………….     Data:…………………… 

  

 Semnătura:……………………  

 



 

   
 

 
 

Investește în oameni!  

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară nr. 1 “Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”  

Domeniul major de intervenție 1.5 “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”  

Titlul proiectului: “SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare” 

Număr de identificare contract: POSDRU/159/1.5/S/132406 

Beneficiar: Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava 

Parteneri: Institutul de Economie Naţională-P1, Universitatea din Oradea-P2 

Anexa 2 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE  
PRIVIND ÎNDEPLINIREA INDICATORILOR ASUMAŢI PRIN  

CONTRACTUL DE STUDII CU BURSĂ POSDRU 
  
Subsemnatul/a,…………………………………………………………………………..., fiul/fiica lui ……………… 

si a lui …………………………, în calitate de ……………………………………….. [student doctorand] al 

………………………………………………………………………… [denumirea organizației partenere în proiect 

care a operat înregistrarea în grupul țintă], în domeniul ………………………………………………………., 

născut(a) la data de ………………… în localitatea ……………………………………………, cu domiciliul stabil 

în România, localitatea …………………………………., strada ………………..……………, nr. ……….., județul 

…………………………, telefon …………………………., e-mail …………………………………………………., 

identificat prin CI, seria ….., nr………………, CNP………………………………………….., declar pe propria 

răspundere că am îndeplinit obligațiile prevăzute la Art. 5. (2). din contractul de studii cu bursă 

POSDRU. 

Astfel, am transmis toate dovezile solicitate pentru următoarele articole [titlu articol prezentat și titlu articol 

publicat, la alegere pentru membrii grupului țintă care au depășit deja indicatorii minim asumați]: 

1._____________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 

 
Menţionez că am luat la cunostinţă despre obligaţia de respectare a principiului evitării dublei finanţări.  
Mă angajez să informez cu maximă celeritate echipa de management a proiectului ”SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin 
cercetare”, Contract POSDRU/159/1.5/S/132406 cu privire la orice situaţie care ar contravine principiului evitării dublei finanţări.  
Menţionez că am luat la cunoştinţă despre prevederile Codului Penal privind falsul in declaraţii.  
  
  
   ……………………………………….  
  [Nume şi prenume]  
 
  ……………………………………….       ………………………………….. 
         
  [Semnătura]        [Data] 
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Anexa 3 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE  
PRIVIND ÎNDEPLINIREA INDICATORILOR ASUMAŢI PRIN  

CONTRACTUL DE STUDII CU BURSĂ POSDRU 
  
Subsemnatul/a,……………………………………………………………….., fiul/fiica lui ………………………… si 

a lui ………………………………… , în calitate de…………………………….. [cercetător postdoctorat] al 

………………………………………………………………….. [denumirea organizației partenere în proiect care 

a operat înregistrarea în grupul țintă], în domeniul ………………………………………………………., născut(ă) 

la data de ………………… in localitatea ……………………………………………, cu domiciliul stabil in 

România, localitatea …………………………………., strada ………………..……………, nr. ……….., județul 

…………………………, telefon ……………………………..., e-mail ………….…………………………………, 

identificat prin CI, seria ….., nr………………, CNP………………………………………….., declar pe propria 

răspundere că am îndeplinit obligațiile prevăzute la Art. 5. (2). din contractul de studii cu bursă 

POSDRU. 

Astfel, am trasmis toate dovezile solicitate pentru următoarele articole [titlu articole prezentate și titlu articole 

publicate, la alegere pentru membrii grupului țintă care au depășit deja indicatorii minim asumați]: 

1._____________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________ 

 
Menţionez că am luat la cunostinţă despre obligaţia de respectare a principiului evitării dublei finanţări.  
Mă angajez să informez cu maximă celeritate echipa de management a proiectului ”SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin 
cercetare”, Contract POSDRU/159/1.5/S/132406 cu privire la orice situaţie care ar contravine principiului evitării dublei finanţări.  
Menţionez că am luat la cunoştinţă despre prevederile Codului Penal privind falsul in declaraţii.  
  
   ……………………………………….  
  [Nume şi prenume]  
 
  ……………………………………….       ………………………………….. 
         
  [Semnătura]        [Data] 

 


