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Nr.  26 / 09.03.2021 

privind C   

 

 a  

atragerii de fonduri prin activit  de cercetare-dezvoltare  

,  cadre  al UPT  

a programelor prezentate mai jos. 

 

1. Program pentru cu  

 

Art. 1. Începând cu anul 2022, salariale ii 

, 

  

Art. 2.   se vor 

re 

articolele publicate în reviste indexate în  Web of Science/Clarivate Analytics (ISI) încadrate în cuartilele Q1 sau Q2, la data 

.  

Art. 3.  Cuantumul salariale se calcul  astfel:  

- 800 lei brut lunar pentru fiecare articol publicat într- , 

în cuartila Q1;  

 



 - 500 lei brut lunar  pentru fiecare articol publicat într-  

în cuartila Q2. 

Art. 4. Pentru articolele publicate cu autori multipli, fiecare autor eligibil din UPT, cu afilierea declarat  în lucrare, va 

beneficia de cota 

de autori ai articolului.  

Art. 5. Cuantumul total lunar al salariale acordate pe parcursul unui an calendaristic pentru un 

solicitant/autor se cotelor aferente autorului pentru articolele publicate în anul anterior

Art. 3. 

Art. 6. Pentru acordarea salariale CA declan procesul de depune

 resursele financiare disponibile. 

indexate Web of Science/Clari-vate Analytics (ISI) Q1, Q2,  se va depune individual, conform calendarului stabilit de CA. 

salariale, , 

 acordarea  în anul 2022. 

Art. 7.  indexate Web of Science/Clarivate Analytics (ISI) Q1, Q2 data de 31 decembrie ale anului curent 

 

 

2. Cercetare Dezvoltare (CD)  

 

Art. 8.   

salariale 

 

 Art. 9. igibile în prezentul program în cadrul:                                                                                                                                     

- : Proiect Experimental Demonstrativ (PED), Bridge Grant - 

economic (BG), Proiecte de Transfer la Operatorul Economic (PTE), Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe  

independent (TE), Proiecte de cercetare 

ii CDI (PCCDI);  în CDI 

(PDI-PFI-CDI). 

- : Horizon 2020/Horizon Europe. 



Art. 10.   /responsabilului de proiect  UPT, în cuantumurile 

: 

- 1000 lei brut lunar ; 

- 1500 lei brut lunar pentru proiectele eligibile din Horizon 2020/Horizon Europe. 

Art. 11. CA al UPT anual un calendar  pentru 

cont de prevederile legale în vigoare i pe baza analizei privind resursele financiare disponibile. 

 

Art. 12. Lista proiectelor de cercetare pentru care se pot solicita  , la 

propunerea . Procesul de evaluare 

se va face în   Rezultatele finale ale procesului 

de evaluare vor fi validate de  i vor 

fi aprobate de CA al UPT. 

Art. 13.  pentru fiecare an calendaristic vor fi acordate  pentru 

participarea la  anului calendaristic anterior depunerii i 

.  

 

3.  Program privind Sus inerea granturi 

interne  

 

Art. 14.  P CA al UPT te 

PNCDI organizate de UEFISCDI: Proiect Experimental Demonstrativ (PED), Tinere Echipe (TE), Proiecte Post Doctorale  

 

(PD), Proiecte de Transfer la Operatorul Economic (PTE), Program de Cercetare Explorator (PCE), în anul 2020 

la care au participat i nu au fost acceptate la re. Având în vedere 

 de proiecte cu evaluatori 

 granturile interne   

 

Art. 15. Sunt eligibili pentru fi  directorii de proiecte, cadre didactice 

în UPT, care îndeplinesc cumulativ . 14, au de asistent universitar titular/asistent 

 /lector universitar titular la momentul depunerii 



prin granturile de ce organizate anterior de UPT: C

PCD-TC-2017, respectiv C GNaC-ARUT 2018.  

Art. 16. Valoarea de 50.000 lei. Directorii de proiect pre-  la 

depun obiective, 

i  rezultate dimensionate în raport cu noul buget alocat. 

Art. 17. Comisia Consultativ   

de Cercetare al UPT vor elabora  interne de granturi în maxim 30 de zile de la 

comunicarea acestei . 

se vor stabili 

. 
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