
Criterii de selecție pentru acordarea sprijinului financiar pentru participarea la 
conferințe, congrese, workshop-uri și stagii de cercetare 

 

I. Deplasări la conferințe/congrese/workshop-uri 

Cererea de finanțare trebuie să conțină următoarele informații:  

- Date despre conferință/congres/workshop; 

- Informații despre lucrare; 

- Informații referitoare la calitatea de membru în colectivul editorial, moderator 
(chairman) respectiv prezentarea în plenul conferinței (keynote lecture) - opțional; 

- Informații cu privire la opțiunile posibile de publicare a lucrării; 

- Estimarea cheltuielilor de deplasare (cheltuieli de transport, diurnă și taxă de 
participare); 

- CV-ul solicitantului (anexat la cerere). 

Persoanele care vor  beneficia de sprijin financiar au obligația de a publica un articol într-o 
revistă cotată ISI până la finalizarea proiectului (17.06.2024) în care, la secțiunea 
Acknowlegemets, să facă următoarea precizare: “This research was partially supported by 
the project 38 PFE in the frame of the programme PDI-PFE-CDI 2021.” 

Criterii de selecție: 

1. Manifestarea științifică să fie indexată într-o bază de date internațională: Web of 
Science, Scopus, Elsevier Science Direct, SPRINGERLINK, IEEE și alte baze de date 
recunoscute CNCSIS. Au prioritate conferințele și congresele de prestigiu organizate 
de societățile de profil internaționale și, în acest context, persoanele care fac parte 
din colectivele editoriale ale manifestărilor științifice, invitate pentru prezentări în 
plen (keynote speaker) sau în calitate de moderatori (chairman). 

2. Lucrarea prezentată să îndeplinească condițiile de publicare in extenso într-o revistă 
cu FI sau în Proceedings indexat BDI. Au prioritate lucrări prezentate în plenul 
conferinței sau/și cu posibilitatea de publicare ulterioară în reviste cu FI clasificate în 
zonele Q1 sau Q2 conform Clarivate Analytics (Web of Science)). 

 

II. Stagii în străinătate  

Candidatul trebuie să depună un dosar care să conțină cel puțin următoarele documente: 

- Cerere tip (model atașat); 

- Prezentarea grupului de cercetare gazdă (max. 1 pag.); 



- Motivarea (rezultate anterioare semnificative obținute de candidat sau a grupului 
din care face parte candidatul în tematica proiectului, de exemplu articole în reviste 
cu FI), obiectivele și proiectul stagiului (max. 2 pag); 

- Recomandarea din partea unui profesor din grupul de cercetare sau a 
conducătorului  grupului de cercetare din care face parte solicitantul; 

- CV-ul candidatului. 

Persoanele care vor  beneficia de stagii de cercetare au obligația de a publica un articol într-o 
revista Q1 sau Q2 până la finalizarea proiectului (17.06.2024) în care, la secțiunea 
Acknowlegemets, să facă următoarea precizare: “This research was partially supported by 
the project 38 PFE in the frame of the programme PDI-PFE-CDI 2021.” 

Criterii de selecție: 

1. Finanțarea este acordată persoanelor (cadrelor didactice și doctoranzilor din cadrul 
UTCN) pentru efectuarea unor stagii în cadrul unor grupuri de cercetare cu vizibilitate și 
recunoaștere internațională la instituții și centre de cercetare prestigioase din 
străinătate. Durata stagiilor va fi mai mică de 3 luni. 

2. Au prioritate tinerii cercetători (până în 40 de ani), afiliați grupurilor de cercetare din 
cadrul UTCN cu vizibilitate și recunoaștere internațională, pentru desfășurarea unor 
activități de cercetare menite să consolideze cooperarea internațională în domeniul de 
cercetare comun celor două grupuri. 

 

 

 

 


