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Nr.ARFI/IDSRC/A/4180/02.09.2015
Metodologie - Premiere activitate de cercetare

Art.1. Pentru activitatea excepțională desfășurată în cadrul Proiectului, doi bursieri doctoranzi și
doi bursieri postdoctorat vor fi premiați.
Art.2. Cuantumul unui premiu este de 3200 lei impozitați în condițiile legii.
Art.3. Criteriul de departajare a bursierilor este numărul de publicații ISI elaborate și publicate
pe durata de implementare a proiectului.
Art.4. Bursierii care doresc să participe la concurs trebuie să se înscrie cu publicațiile ISI,
elaborate

și

publicate

pe

durata

de

implementare

a

Proiectului,

pe

site-ul

http://proiectidsrc.acadiasi.ro/concurs/.
Art. 5 Publicațiile înscrise la concurs trebuie să respecte condițiile de identitate vizuală, având
afilierea la Proiect, conform Regulamentului privind acordarea de sprijin pentru doctoranzi și cercetători
postdoctorat în cadrul Proiectului POSDRU/159/1.5/S/133675 “Inovare și dezvoltare în structurarea si
reprezentarea cunoașterii prin burse doctorale și postdoctorale (IDSRC - doc postdoc)”. Bursierii care
au primit accept de publicare trebuie să facă dovada că articolul va fi publicat cu afilierea la Proiect.
Art.6. Nu sunt articole ISI alte tipuri de documente cum ar fi: recenzii, materiale editoriale,
rezumate etc. Nu se consideră ISI Proceedings volumele care se află în curs de indexare.
Art.7. Punctajul pentru articolele cu mai mulți autori se calculează prin împărțirea numărului de
puncte acordat la numărul de autori.
Art.8. Comisia va evalua articolele înscrise la concurs pe site-ul Proiectului. Publicațiile care nu
sunt înscrise pe site-ul Proiectului la secțiunea Concurs - Premii publicații ISI nu sunt luate în
considerare pentru premiere.
Art.9. Comisia va acorda următorul punctaj pentru publicațiile înscrise la concurs:


3 puncte pentru articolele ISI publicate în reviste de specialitate;

Adresa de contact:
Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” –
Academia Română, Filiala Iaşi, str. T. Codrescu, nr.2, cod 700481, Iași
Email: secretariatproiectidsrc@gmail.com; Tel./Fax: 0332 106 507

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași
Parteneri: (P1) Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;
(P2) Universitatea din Bucureşti; (P3) Universitatea
Tehnica din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din
Baia Mare, Facultatea de Litere; (P4) LABORATORIO
ATHENA
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1 punct pentru aticolele publicate în volume ISI- Proceedings.

Art.10. În situația în care mai mulți bursieri obțin același punctaj, premiul se împarte în mod egal
la toți busierii care au acumulat punctaj egal.
Art.11. Premierea se realizează în urma unei evaluări realizate de o comisie formată din:
manager proiect, expert activitate editorială, responsabilul juridic din cadrul Proiectului și un expert
extern.
Art.12. Rezultatele concursului pentru activitatea de cercetare excepțională vor fi publicate pe
site-ul Proiectului.
Art.13. Rezultatele concursului pot fi contestate în termen de trei zile lucrătoare. Contestația se
depune prin email la secretariatul Proiectului pe adresa: secretariatproiectidsrc@gmail.com. Comisia de
contestație va fi formată din: expert grup țintă, expert relații internaționale, expert promovare și
diseminare, expert extern Proiectului. Soluționarea contestațiilor se va realiza în 48 de ore.

Adresa de contact:
Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” –
Academia Română, Filiala Iaşi, str. T. Codrescu, nr.2, cod 700481, Iași
Email: secretariatproiectidsrc@gmail.com; Tel./Fax: 0332 106 507

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași
Parteneri: (P1) Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;
(P2) Universitatea din Bucureşti; (P3) Universitatea
Tehnica din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din
Baia Mare, Facultatea de Litere; (P4) LABORATORIO
ATHENA

