UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI
C.S.J.E.S.A.
CENTRUL DE STUDII JURIDICE, ECONOMICE ŞI SOCIO-ADMINISTRATIVE

PROCEDURA
de participare a C.S.J.E.S.A. la atribuirea contractelor de cercetare‐dezvoltare

Cadrele didactice din Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti participă
la competițiile organizate în vederea finanțării activităților de cercetare‐dezvoltare,
avându‐se în vedere următoarele categorii de competiții:
à contracte de cercetare‐dezvoltare internaționale finanțate din fonduri private
à contracte de cercetare‐dezvoltare naționale finanțate din fonduri private
à contracte de cercetare‐dezvoltare internaționale finanțate din fonduri publice
à contracte de cercetare‐dezvoltare naționale finanțate din fonduri publice

PROIECTELE DE CERCETARE EXPLORATORIE (PCE)
Directorul de proiect este necesar a îndeplini următoarele condiții generale:
à să fie doctor în ştiințe
à competența sa ştiințifică se va măsura, în principal, prin articole publicate în
reviste indexate ISI şi/sau în BDI (baze de date internaționale) recunoscute, în
ultimii 5 ani
à experienta manageriala a directorului de proiect: rezultate obținute de
directorul de proiect în cadrul altor proiecte de cercetare/granturi şi modul lor
de diseminare (ex. publicatii în reviste indexate ISI şi/sau în BDI (baze de date
internationale recunoscute etc)
à să fie angajat al Universității „Nicolae Titulescu” pe întreaga perioadă de
derulare a proiectului
Echipa de cercetare va fi formată din membri ai catedrelor de specialitate cu
discipline relevante pentru tematica cercetării. Se va avea în vedere
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à calitatea si experienta membrilor echipei de cercetare, in domeniul temei
propuse, masurata in principal prin articole publicate in reviste indexate ISI
si/sau in alte baze de date internationale recunoscute, in ultimii 5 ani
à descrierea clara si credibila a rolului cercetatorilor in formare in cadrul
proiectului
à includerea în echipă a tinerilor cercetatori ocupând poziții doctorale si/sau
postdoctorale)

PROIECTELE DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ (PD)
Directorul de proiect este necesar a îndeplini următoarele condiții generale:
à să fie doctor în ştiințe, avand titlul obtinut in urma cu max. 5 ani la momentul
depunerii propunerii de proiect
à directorul propunerii de proiect nu a beneficiat de un alt proiect de cercetare
finantat din fonduri publice (de ex. Grant CNCSIS,CEEX, PN II), in calitate de
director de proiect după terminarea doctoratului;
à directorul propunerii de proiect are, la momentul depunerii proiectului, vârsta
mai mică sau egală cu 35 ani (nu a implinit vârsta de 36 ani);
à pe toata perioada de derulare a proiectului, directorul de proiect ocupa o
pozitie de cercetător cu normă întreagă în C.S.J.E.S.A.;
à directorul propunerii de proiect poate beneficia de finanțare pentru un singur
proiect de acest tip
à Calitatea stiintifica a directorului de proiect trebuie să derive din rezultate
semnificative in activitatea de cercetare stiintifica, conform următoarelor
criterii:
 domenii de competenta si rezultate semnificative, teoretice si practice,
in domeniul temei;
 lucrari stiintifice publicate
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 carti stiintifice in domeniu (monografii, tratate, alte carti) indexate ISI,
recenzate in baze de date internationale, si/sau publicate in edituri
internationale si nationale de prestigiu
 numar de citari ale rezultatelor cercetarii
 membru in colective de redactie ale unor reviste internationale (cotate
ISI sau incluse in baze de date internationale) sau in colective editoriale
ale unor edituri internationale recunoscute
 premii nationale si internationale acordate de asociatii profesionale si
institutii de prestigiu in urma unui proces demonstrabil de evaluare
 competenta dobândita prin doctorat/stagiu de cercetare postdoctorala
 alte activitati care probeaza capacitatea si experienta in derularea
proiectelor de cercetare (daca este cazul).
Echipa de cercetare. Membrii echipei de cercetare sunt angajati sau exista
acordul de angajare (minim 50% din normă) in Universitateacadrul C.S.J.E.S.A., cel
puțin pentru perioada derularii proiectului.

PROIECTELE DE CERCETARE PENTRU STIMULAREA CONSTITUIRII DE TINERE
ECHIPE DE CERCETARE INDEPENDENTE
Directorul de proiect este necesar a îndeplini următoarele condiții generale:
à să fie doctor în ştiințe
à are potential de cercetare independent demonstrat (de exemplu, prin
publicarea ca prim autor a cel putin unei lucrari semnificative într‐o revista de
specialitate din fluxul principal de publicatii in domeniu, fara participarea
conducatorului de doctorat sau prin sustinerea de lucrari invitate la conferinte
internationale de prestigiu, premii, conducerea de granturi la nivel
postdoctoral, etc.);
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à experienta echivalenta de cel putin un an norma intreaga de cercetare
postdoctorala in cadrul unei institutii de invatamant superior sau de
cercetare;
à directorul propunerii de proiect si membrii echipei de cercetare au, la
momentul depunerii proiectului, varsta mai mica sau egala cu 35 ani (nu au
implinit varsta de 36 ani);
à directorul de proiect este angajat sau exista acordul de angajare in cercetare
cu norma intreaga in institutia de invatamant superior sau de cercetare, cel
putin pentru perioada derularii proiectului; de asemenea, membrii echipei de
cercetare sunt angajati sau exista acordul de angajare in cercetare (minimum
50% din norma) in institutia de invatamant superior sau de cercetare, cel
putin pentru perioada derularii proiectului;
à directorul propunerii de proiect poate beneficia de finantare pentru un singur
proiect de acest tip.

Echipa de cercetare poate include un numar de maximum 4 persoane
(inclusiv directorul de proiect), de pana la 35 de ani, fiind formata astfel:
à un cercetator coordonator (“principal investigator”), doctor in stiinte, avand o
activitate stiintifica independenta cu vizibilitate international
à tineri cercetatori;
à cercetatori in formare;
à pentru doctoranzi, este necesar a exista acordul conducătorului de doctorat

PROIECTELE DE CERCETARE PENTRU TINERI DOCTORANZI
Directorul de proiect este necesar a îndeplini următoarele condiții generale:
à este doctorand cu frecventa sau doctorand fara frecventa angajat intr‐o
institutie de invatamant superior sau de cercetare;
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à a promovat toate examenele prevazute in cadrul programului de doctorat
(programul de pregatire universitara avansata) si este admis in etapa a doua a
studiilor doctorale – programul de cercetare stiintifica;
à exista recomandarea favorabila a conducatorului de doctorat;
à un doctorand depune un singur proiect de acest tip si nu este directorul unui
grant CNCSIS in derulare;
à are max. 35 de ani la finalizarea proiectului.

Rector,

Director C.S.J.E.S.A.

Prof. univ. dr. Ion NEAGU

Prof. univ. dr. Gabriel BOROI
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