Metodologia
privind acordarea premiilor pentru rezultatele remarcabile ale
cercetării în cadrul proiectului
„Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi postdoctorală
în domeniul ştiinţelor economice din România”
Contract POSDRU/159/1.5/S/142115
Art. 11 În cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/142115, „Performanţă şi excelenţă în cercetarea
doctorală şi postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, contract
POSDRU/159/1.5/S/142115 sunt prevăzute un număr de 30 de premii pentru rezultate științifice
remarcabile acordate astfel:
a. Pentru doctoranzi: 15 premii în valoare unitară de 5.000 lei, din care :
 8 premii – Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)
 3 premii - Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC)
 cate două premii - Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (UBB) şi Universitatea
de Vest din Timişoara (UVT).
b. Pentru cercetătorii postdoctorat:
 câte un premiu în valoare unitară de 10.000 lei şi două premii în valoare unitară de
5.000 lei pentru fiecare arie tematica postdoctorala - 2 premii la ASE şi câte unul la
UBB, UAIC si UVT.
Art. 2 În cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/142115, pot beneficia de premiile pentru rezultate
științifice remarcabile cercetătorii postdoctorat și doctoranzii care fac parte din grupul țintă al
proiectului și care îndeplinesc următoarele condiţii:
1) Se înscriu la procesul de selecție în vederea acordării premiilor pentru rezultate științifice
remarcabile;
2) Nu înregistrează întârzieri sau abateri de la îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate în
cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/142115 prin contractul de studii postdoctorale,
respectiv actul adițional la contractul de studii doctorale
Art. 3 Acordarea premiilor se realizează pe baza evaluării următoarelor categorii de rezultate
științifice obținute de cercetătorii postdoctorat și doctoranzi:
a. Publicarea de articole științifice în reviste de specialitate, cotate ISI Thomson Reuters cu factor
de impact pozitiv, dar cu SRI mai mic de 0,25 sau cotate ISI Thomson Reuters cu SRI mai mare



Art. 1 se modifică prin decizia managerului de proiect
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de 0,25, precum şi indexate BDI în cel puțin 3 baze de date internaţionale recunoscute,
începând cu data de 7 iulie 2014;
b. Participări la conferințe științifice internaționale în străinătate începând cu data de 8 iulie
2014;
c. Participări la conferințe științifice internaționale în România începând cu data de 8 iulie 2014;
d. Citări ale lucrărilor publicate începând cu 8 iulie 2014;
Art. 4 Înscrierea la procesul de selecție în vederea acordării premiilor, evaluarea și selectarea
beneficiarilor premiilor pentru rezultate științifice remarcabile se va realiza în perioada 7 august 2015
– 7 octombrie 2015. Calendarul de selecție va fi afişat pe site-ul proiectului.
Art. 5 Membrii grupului țintă al proiectului POSDRU/159/1.5/S/142115 care doresc să se înscrie în
vederea acordării premiilor pentru rezultate științifice deosebite vor completa și depune la sediul
proiectului un dosar care va cuprinde:
1) Cerere de înscriere la procesul de selecție în vederea acordării premiilor (Anexa 1)
2) Lista de lucrări și participări la conferințe (Anexa 2)
3) Lucrările in extenso și dovezi care atestă publicarea și participarea la conferințe
Art. 6 La nivelul fiecărei universităţi partener din cadrul proiectului se va constitui câte o comisie de
înscriere formată din:
a) Experţii de monitorizare a grupului ţintă;
b) Secretari de comisie – personal administrativ desemnat de managerul de
proiect/coordonatorul de proiect.
Art 7 Fiecare candidat va depune fizic dosarul de înscriere la universitatea din cadrul proiectului la
care este înmatriculat sau cu care a încheiat contract de cercetare postdoctorală. Dosarele de înscriere
vor fi transmise de fiecare comisie de înscriere a universităților partener către Coordonator (ASE
București).
Art. 8 Comisia de inscriere verifică:
(1) eligibilitatea candidaţilor înscrişi în ceea ce privește respectarea obligațiilor asumate prin
actul adițional la contractul de studii doctorale sau contractul de cercetare postdoctorală;
(2) corectitudinea informațiilor prezentate de candidat în dosarul de înscriere la procesul de
selecție
Art. 9 Comisia de inscriere publică în termenul stabilit prin calendarul de selecţie lista candidaților
înscriși eligibili și a celor înscriși declarați neeligibili.
Art. 10 În cazul candidaților înscriși declarați neeligibili ca urmare a unor informații incorecte sau
incomplete în dosarul de înscriere, aceştia pot depune completări și clarificări în termen de 24 de ore
de la data afișării listelor candidaților înscriși.
Art. 11 Evaluarea candidaților se va realiza de o singură comisie de evaluare care va avea următoarea
componență:






manager de proiect
coordonatori de proiect
coordonator doctorat
coordonator postdoctorat
experții de monitorizare a grupului țintă
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Art. 12 (1) Comisia evaluează rezultatele ştiinţifice ale fiecărui candidat şi acordă un punctaj conform
grilei de evaluare. (Anexa 3)
(2) Punctajul general de selecţie reprezintă suma punctajelor acordate pentru fiecare rezultat raportat
şi validat de Comisia de evaluare.
Art. 13 Pe baza punctajului general de selecţie se realizează ierarhiile finale.
Art. 14 În cazul în care, pe ultimul loc eligibil pentru acordarea premiilor pentru rezultate științifice
remarvabile, sunt mai mulţi candidaţi având acelaşi punctaj general, se vor folosi, în ordine,
următoarele criterii de departajare:
a) numărul de articole publicate în reviste cotate ISI cu cu factor de impact pozitiv,
dar cu SRI mai mare de 0,25, indexate în Science Citation Index– expanded şi
Social Science Citation Index;
b) numărul de articole publicate în reviste ISI cu SRI mai mare de 0,25;
c) numărul de articole publicate în reviste indexate de cel puţin 3 din bazele de date
internaţionale recunoscute;
d) numărul de citări.
Art. 15 Comisia de evaluare publică rezultatele procesului de evaluare pe următoarele categorii:




doctoranzi beneficiari ai premiului de câte 5.000 lei – primii 10 candidati în ordinea ierarhică
a punctajelor obținute de doctoranzii înscriși
cercetători postdoctorat beneficiari ai premiului de câte 5.000 lei – următorii 10 candidati în
ordinea ierarhică a punctajelor obținute de cercetătorii postdoctorat înscriși
cercetători postdoctorat beneficiari ai premiului de câte 10.000 lei – primi 5 candidati în
ordinea ierarhică a punctajelor obținute de cercetătorii postdoctorat înscriși

Art. 16 Înscrierea la procesul de selecţie în vederea acordării premiilor pentru rezultate științifice
remarcabile în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/142115 confirmă acceptarea integrală, din
partea aplicanţilor, a prezentei metodologii.
Art. 17 După finalizarea procesului de evaluare, în cazul în care nu au fost acordate toate premiile,
managerul de proiect poate decide organizarea unui nou proces de evaluare.
Art. 18 Prezenta metodologie a fost elaborată de echipa de implementare a proiectului
POSDRU/159/1.5/S/142115 “Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi postdoctorală în
domeniul ştiinţelor economice din România” la data de 4 iulie 2014. Prezenta metodologie poate fi
completată în funcţie de necesităţile reale care decurg din implementarea proiectului.

Manager proiect,
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE
Rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti
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ANEXA 1
Domnule Manager de proiect,

Subsemnatul…………………………………….................................................,

CNP

................................................, legitimat prin CI seria ....., nr. ........., membru în grupul țintă al
proiectului POSDRU/159/1.5/S/142115 vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la procesul de selecție pentru
acordarea

premiilor

pentru

rezultate

științifice

remarcabile

în

cadrul

proiectul

POSDRU/159/1.5/S/142115 “Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi postdoctorală în
domeniul ştiinţelor economice din România”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU).

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
1) Lista de lucrări și participări la conferințe (Anexa 2)
2) Lucrările in extenso și dovezi care atestă publicarea/participarea la conferințe

Data,
Semnătura,
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ANEXA 2

LISTA DE LUCRĂRI
Candidat: ………………………………………….
1.

Articole/studii publicate in extenso în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute (reviste
cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale specifice domeniului)(Ri1, Ri2, etc.)

Ri1. …
Ri2. …
etc.
2.

Lucrări prezentate la conferinţe internaţionale pentru care autorul a primit certificat de participare (Ei1, Ei2,
etc).

Ei1. …
Ei2. …
etc.
3.

Citări ale lucrărilor publicate: referinţa bibliografică a lucrării citate(Ci1, Ci2) şi referinţa / ele bibliografică / e
a / ale lucrării care citează (Ci1.1, Ci1.2...., Ci2.1, Ci2.2, etc.)

Ci1 .......
Ci1.1 .......
Ci1.2 .......
etc.
Ci2 ....
etc.
Notă
(1) Fiecare lucrare este prezentată, în limba în care a fost publicată/expusă, corespunzător structurii “ I, II, III, IV, V, VI, VII
”, unde:
I este indicativul (Ri1, Ri2, etc.; …);
II - autorii în ordinea din publicaţie, cu scriere “bold” a candidatului;
III – titlul, scris “italic”;
IV - editura sau revista sau manifestarea şi/sau alte elemente de localizare, după caz;
V - intervalul de pagini din publicaţie, respectiv, pp …-…, numărul total de pagini, respectiv, … pg., sau alte date
similare, după caz;
VI - anul sau perioada de realizare, după caz.;
VII – ISSN (pentru reviste) sau ISBN (pentru volumele unor manifestări ştiinţifice, etc).
(2) În cadrul fiecărui grup de lucrări (Ca1, Ca2 etc.; I1, I2 etc. ; …), lucrările sunt în ordine invers cronologică.

Candidat,
……………………………………..
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ANEXA 3

GRILĂ DE EVALUARE REZULTATE ŞTIINŢIFICE
Categorie rezultat

Contribuţie

Punctaj acordat

Unic autor

10*Factor impact+2*8

Coautor

(10*Factor impact+2*8)/Nr. autori

Unic autor

40*SRI+3*8

Coautor

(40*SRI+3*8)/ Nr. autori

Unic autor

8

Coautor

8/Nr. autori

Unic autor

6

Coautor

6/Nr. autori

Unic autor

5

Coautor

5/Nr. autori

Unic autor

3

Coautor

3/Nr. autori

în reviste cotate ISI
cu factor de impact
mai mare ca 0

50*Factor impact + 8

în reviste indexate
BDI

8

în carte publicată în
străinătate

6

în carte publicată în
ţară

4

Tip rezultat
Articol care prezintă contribuţii
ştiinţifice originale, in extenso,
publicat într-o revistă cotată ISI cu
cu factor de impact pozitiv, dar cu
SRI mai mic de 0,25 indexată în
Science Citation Index– expanded şi
Social Science Citation Index

Articole care prezintă
contribuţii ştiinţifice
originale, in extenso,
publicate de candidat
ca autor sau coautor,
în reviste cotate ISI
sau BDI

Articol care prezintă contribuţii
ştiinţifice originale, in extenso,
publicat într-o revistă cotată ISI cu
SRI mai mare de 0,25 indexată în
Science Citation Index– expanded şi
Social Science Citation Index
Articol care prezintă contribuţii
ştiinţifice originale, in extenso,
publicat într-o revistă indexată de
cel puţin 3 din bazele de date
internaţionale (BDI) recunoscute
Articole / studii publicate în
volumele conferinţelor indexate ISI
Proceedings
sau
internaționale
desfășurate în țară sau străinătate (cu
ISSN sau ISBN)

Participări
la
conferințe științifice
internaționale

Participări la conferințe științifice
international organizate în străinătate
Participări la conferințe științifice
internaționale organizate în România

Citări în reviste ISI şi BDI
Citări ale lucrărilor
publicate
Citări în cărţi

PERFORMANȚĂ ȘI EXCELENȚĂ ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ
ȘI POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR ECONOMICE
DIN ROMÂNIA
Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/142115
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

