
Metodologie de acordare a granturilor interne în cadrul Facultății de Litere 

 

Prezenta Metodologie are drept scop punerea în aplicare a articolului 6 din Ghidul – Condiții 

generale de acordare a granturilor interne cercetătorilor din cadrul UDJG, pe anul 2021, aprobat prin HCA 

nr. 92 din 9 septembrie 2021.  

Art. 1. Grantul intern se acordă prin concurs organizat la nivelul Facultății de Litere. Este declarată 

câștigătoare propunerea de proiect care a obținut, în urma evaluării efectuate conform Grilei din Anexa 1, 

punctajul cel mai mare. 

Art. 2. Evaluarea propunerilor de proiect se realizează de către o comisie a cărei componență este 

propusă de către conducerea facultății și validată de către Consiliul acesteia. 

Art. 3. Criteriile de acordare a granturilor interne sunt următoarele: 

Directorul de proiect 

1. Îndeplinirea standardelor minimale actuale CNATDCU în domeniul Filologie sau în 

subdomeniul  Științele comunicării – comisia de Sociologie, științe politice și administrative, 

la nivelul gradului didactic de conferențiar sau de profesor universitar. 

2. Câștigarea sau coordonarea a minimum un proiect de cercetare – dezvoltare – inovare 

indiferent de sursa de finanțare a acestuia sau participarea la implementarea a minimum 3 

proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare indiferent de sursa de finanțare a acestora. 

3. Experiență dovedită de minimum 5 ani consecutiv în editarea și evaluarea de publicații 

academice, recenzarea de articole științifice. 

Propunerea de proiect 

1. Caracterul inovator al proiectului 

2. Fezabilitatea activităților proiectului, în raport cu etapele prevăzute 

3. Relevanța rezultatelor proiectului, în raport cu domeniul de cercetare corespunzător 

4. Sustenabilitatea proiectului 

Art. 4. Rezultatul concursului este validat de către Consiliul facultății. 

 

Notă.  

Propunerea de proiect va fi însoțită de documentele necesare dovedirii îndeplinirii criteriilor de mai sus de 

către directorul de proiect.  

Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta Metodologie. 

 

 



Anexa 1 

Grilă de evaluare 

Directorul de proiect 

Criteriu Punctaj 

Îndeplinirea standardelor minimale actuale CNATDCU în unul 

dintre domeniile de mai sus la nivelul gradului didactic de 

conferențiar sau de profesor universitar  

Se acordă 50p. pentru îndeplinirea 

standardelor minimale și câte 10 p. 

pentru depășirea cu 20%, 40%, 60% 

etc. a punctajului total prevăzut de 

standardele minimale specifice  

Câștigarea sau coordonarea a minimum un proiect de cercetare 

– dezvoltare - inovare indiferent de sursa de finanțare a acestuia 

sau participarea la implementarea a minimum 3 proiecte de 

cercetare – dezvoltare – inovare indiferent de sursa de finanțare 

a acestora 

30p./proiect în calitate de 

director/coordonator 

10p./proiect în calitate de membru în 

echipă 

 

 

Experiență dovedită de minimum 5 ani consecutiv în editarea 

de publicații academice/evaluarea de publicații 

academice/recenzarea de articole științifice 

20p./an 

Punctaj minim 100p. 

 

Propunerea de proiect 

Criteriu Punctaj 

Caracterul inovator al proiectului 40 p. 

Fezabilitatea activităților proiectului, în raport cu etapele 

prevăzute 

20p. 

Relevanța rezultatelor proiectului, în raport cu domeniul de 

cercetare corespunzător 

20p. 

Sustenabilitatea proiectului 20p. 

Total 100p. 

 

Anexa 2 

Calendar 

Activități Termene 

Depunerea propunerilor de proiect la secretariatul facultății 22  septembrie 2021, ora 16 

Evaluarea propunerilor de proiect 22 - 23 septembrie 2021 

Validarea rezultatelor în Consiliul facultății 23 - 24 septembrie 2021 

 

 

 


