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PREZENTARE 
Scopul 
Programul urmăreşte să stimuleze doctoranzii cu rezultate deosebite în activitatea de 
cercetare la doctorat, indiferent de forma de învăţământ pe care o urmează, cadre didactice 
ale UPM, pentru a putea realiza  activităţile prevăzute în cadrul programului de doctorat şi 
a finaliza teza. 
Aceste granturi sunt fonduri suplimentare în bugetul doctorandului. 
 
Obiective specifice 
• stimularea performanţelor deosebite în activitatea de cercetare a doctoranzilor; 
• stimularea efectuării programului de doctorat; 
• stimularea realizării studiilor doctorale fără întreruperi; 
• creşterea imaginii universităţii în programul de cercetare naţional şi/sau internaţional; 
 
Structura unei propuneri de proiect  
Propunerea de proiect se elaborează conform cerinţelor şi formularelor cuprinse în 
pachetul de informaţii elaborate în Universitate în cadrul Departamentului de Management 
al Cercetării - Inovare - Granturi şi  Finanţare Proiecte de Cercetare DMCI , cu respectarea 
obiectivelor specifice şi a criteriilor de eligibilitate şi evaluare din normele CNSIS, cu 
respectarea condiţiilor corespunzătoare stabilite prin acte normative:  
 - HG 1265/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, 

finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare 
şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare;  

 - HG 1579/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea 
categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a 
inovării, finanţate de la bugetul de stat.  

 
Criterii de eligibilitate 
• aplicantul trebuie să fie doctorand în perioada de stagiu legal de elaborare a tezei de 
doctorat (după perioada de examene respectiv după anul I de studiu pentru cei înscrişi în 
formula de Şcoală Doctorală)  
• aplicantul trebuie să fie angajat la universitate în calitate de  cadru didactic cu normă de 
bază; 
• activitatea pentru care se solicită finanţare trebuie să ducă la sporirea imaginii cercetării 
ştiinţifice din universitate; 
• proiectul va fi depus de doctorand conform normelor elaborate şi avizate de Universitate; 
• proiectul trebuie să se racordeze la domeniile prioritare de cercetare /dezvoltare aţională; 
• aplicantul să nu fi beneficiat de un grant similar din partea UPM 



• aplicantul nu poate solicita cheltuieli pentru redactarea şi/sau susţinerea tezei de doctorat 
 
Durata grantului 
Grantul de cercetare se asigură pentru anul 2010. 
 
Cuantumul grantului de cercetare este în sumă  de maxim 2.500 RON/an/grant, pentru anul 
financiar 2010 (iar susţinerea acordării se poate raporta la OMEdC nr. 5568/22.11.2005). 
Pentru anul financiar 2010 Universitatea Petru Maior va susţine un număr de 16 granturi 
(câte 5 granturi pentru fiecare facultate, respectiv 1 pentru Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic, neputându-se face transferuri de granturi de la o facultate la alta). 
Criterii de evaluare 
A. Relevanţa domeniului abordat în lucrarea de doctorat: 
• actualitatea temei propuse şi contribuţia la dezvoltarea cunoaşterii 
B. Mediu propice pentru dezvoltarea lucrării de doctorat: 
• obiective clare şi credibile 
• activităţile de cercetare ale proiectului (faze şi termene) sunt bine delimitate, consistente 
şi suficient de elaborate 
C. Performanţa individuală a aplicantului: 
• activitate internaţională 
• granturi obţinute 
• premii obţinute la manifestări ştiinţifice 
• participarea în contracte de cercetare ştiinţifică 
• publicaţii (articole, cărţi publicate, s.a.) conform clasificării CNCSIS 
• lucrări susţinute la conferinţe/simpozioane ştiinţifice 
  
Cheltuieli eligibile  
• materiale şi consumabile necesare efectuării experimentelor specifice tezei 
• materiale, consumabile şi taxe de tehnoredactare (pentru lucrări ce urmează a fi 
publicate) 
• taxe de acces şi cheltuieli de procurare materiale documentare, altele decât cele aflate la 
dispoziţie în biblioteci universitare 
• taxe de participare, deplasare, cazare la manifestării ştiinţifice unde doctorandul susţine 
părţi din lucrare 
• alte cheltuieli în strânsă legătură cu obiectivul programului propus. 
 
Condiţii de acordare a grantului 
Aplicantul se obligă să menţioneze în teza de doctorat şi în materialele publicate sprijinul 
financiar acordat de Universitate  în activitatea de cercetare rezultat al Grantului. 
 
Prezentul document împreună cu cele 3 anexe aferente a fost aprobat în şedinţa Consiliului 
de Administraţie Petru Maior din data de 12.04.2010. 
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