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SCOP

1.1.

Procedura reglementează modul de organizare, desfășurare şi finanţare la nivel de ULBS a
manifestărilor științifice, culturale și sportive.

1.2.

Finanţarea este asigurată prin donaţia Fundaţiei Hasso Plattner către ULBS şi este cuprinsă
ȋn Planul de acțiuni anual, procedura fiind valabilă pe perioada acordului ULBS – Fundaţia
Plattner (2018 – 2021).

2

DOMENIU DE APLICARE

Procedura operațională se adresează directorilor de departament, directorilor centrelor de
cercetare, decanilor și altor structuri din ULBS, organizatoare de manifestări științifice, culturale și
sportive. Procedura operațională se aplică și de către structurile administrative suport pentru
activitatea de cercetare, respectiv SCD, DFC și alte structuri, după caz.

3

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Legislaţia generală a cercetării
•

Legea educaţiei naţionale (Legea 1/2011)

•

OG 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată şi modificată prin Legea
324/2003

•

Strategia naţională CDI 2014-2020 (HG 929/2014, HG 81/2017)

•

Planul Naţional CDI 2015-2020 (HG 583/2015, HG 8/2018)

•

Registrul de evidenta a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare şi Metodologia de înregistrare
a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare (Ordin 3845/2009)

•

Ordin Minstrului Educatiei Naţionale şi Cercetării Stiinţifice nr. 4947/2016 privind încadrarea în
activitatea de cercetare dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică

Aspecte financiare privind activitatea de cercetare
•

Categorii de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la
bugetul de stat (HG 134/2011)

Etica în cercetare
•

Buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare (Legea 206/2004)

•

Liberul acces la informaţiile de interes public (Legea 544/2001)

Reglementări interne ULBS:
•

Carta ULBS

•

Strategia ULBS 2020

•

Regulamentul activităţii de cercetare ştiinţifică în ULBS

•

Alte reglementări interne privind activitatea de cercetare ştiinţifică
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DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
Definiţii
Termenul

Conferință științifică
internațională

Conferință științifică
cu participare
internațională

Manifestare culturalartistică / competitie
sportiva
internațională

Definiţia
O conferinţă este considerată internaţională dacă îndeplineşte cumulativ
următoarele criterii:
(a) are vizibilitate internaţională, dovedită printr-o pagina web de prezentare într-o
limbă străină de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană sau
spaniolă);
(b) peste 50% dintre membrii incluşi în comitetul ştiinţific au afiliere instituţională în
străinătate, conform listei comitetului ştiinţific de pe pagina web a conferinţei;
(c) programul ştiinţific, precum şi proceedings-urile sau rezumatele sunt publicate
în format tipărit sau electronic într-o limbă străină de circulaţie internaţională;
(d) lucrările conferinţei sunt desfăşurate exclusiv într-o limbă străină de circulaţie
internaţională;
(e) minim 25% dintre participanţi sau minim 25 participanţi cu lucrări înscrise au
afiliere instituţională în străinătate, conform programului ştiinţific de pe pagina web
a conferinţei.
O conferință care îndeplinește cel puțin 3 (dar nu toate) criteriile unei conferințe
științifice internaționale.
O manifestare cultural-artistică sau un eveniment sportiv are caracter internațional
dacă sunt indeplinite cumulativ următoarele criterii:
(a) are vizibilitate internaţională, dovedită printr-o pagina web de prezentare într-o
limbă străină de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană sau
spaniolă);
(b) peste 50% din membrii înscriși în juriu au afiliere instituțională în străinatate
(c) programul evenimentului precum și materialele de prezentare sunt publicate în
format tipărit sau electronic într-o limbă străină de circulaţie internaţională;
(d) minim 25% din participanţi înscriși în competiție cu lucrari / evenimente sunt din
străinătate

Abrevieri
Abrevierea
DFC
SCD
CA
ULBS

5

Explicaţia
Direcția Financiar Contabilă
Serviciul Cercetare - Dezvoltare
Consiliul de Administrație al ULBS
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

RESPONSABILITATE ŞI AUTORITATE

Aşa cum sunt stabilite în descrierea procedurii.

6

PROCEDURA

Manifestările științifice, culturale și sportive sunt acţiuni în sprijinul activităţilor de cercetaredezvoltare-inovare, a activităților de creație-artistică și performanță sportivă, care au ca scop
atingerea următoarele obiective:
• prezentarea, diseminarea şi promovarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, rezultatelor
artistice și stimularea performaței sportive și,
• crearea si dezvoltarea unor retele si parteneriate pe domenii științifice, cultural-artistice și
sportive, la nivel național și internațional.
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6.1. Calendarul manifestărilor științifice, cultural artistice și sportive organizate în ULBS –
activitate permanentă
•
•
•
•

01-30 noiembrie. Transmiterea de către facultăţi a informațiilor referitoare la manifestările
științifice, culturale și sportive prin intermediul formularului online existent pe site-ul
http://cercetare.ulbsibiu.ro/manifestari.html.
01-05 decembrie: SCD întocmește Lista manifestărilor științifice, culturale și sportive pentru
anul următor și o trimite spre aprobare Consiliului de Administrație al ULBS. După aprobarea
Listei, aceasta va fi afişată pe site-ul SCD.
01 Martie-04 Aprilie : Facultătile / CSUD, depun la SCD lista manifestărilor propuse spre
finanțare
În cazul în care o Facultate dorește adăugarea / modificarea informațiilor cu privire la
manifestările științifice, culturale și sportive aprobate, Decanatul facultății trimite către SCD o
solicitare scrisă în acest sens (în format letric sau electronic). SCD supune apobarii Consiliul
de Administrație al ULBS modificarea solicitată și operează în consecință modificările pe
site.

6.2. Finanțarea manifestărilor științifice, cultural artistice și sportive de prestigiu – activitate
cu actualizare anuală, ȋn funcţie de finanţările obţinute de ULBS
6.2.1. Procedura
•
•

•

În baza parteneriatului cu Fundația Hasso Platner, ULBS sprijină financiar manifestările
științifice, cultural artistice și sportive de prestigiu, pe baza unui proces de selecţie;
Pentru anul 2020 conform planului de acţiuni agreat cu HP vor fi selectate maxim 20 de
manifestări științifice, cultural artistice și sportive de prestigiu, criteriile de selecţie fiind
vizibilitatea, impactul ȋn comunitatea socio – economică şi culturală şi relevanţa rezultatelor
ştiinţifice; acestea vor beneficia de un suport de maxim 15.000 de euro, valoarea suportului
financiar total pe universitate fiind de de 200.000 EURO
Bugetul de 200.000 de Euro se distribuie pe facultăţi / ISUD proporţional cu numărul de
cadre didactice titulare, după cum urmează:

Facultate

Medicină
Inginerie
Ştiinţe Socio-umane
Litere şi Arte
Ştiinţe
Ştiinţe Economice
ŞAIAPM
Drept
Teologie
CSUD – Conferinta
tinerilor cercetători
TOTAL

Numar cadre
didactice
titulare

% cadre
didactice

140
108
121
93
58
59
45
33
26

20%
16%
18%
14%
8%
9%
7%
5%
4%

Nr maxim
manifestari
propuse

3
3
4
3
2
2
1
1
1

Suma alocată
(EUR)

34846
26881
30117
23148
14437
14685
11201
8214
6471
30000

683

100%

20

200000
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Facultăţile / CSUD vor evalua propunerile, pe baza criteriilor existente ȋn prezenta procedură
şi vor propune spre finanţare manifestările științifice, cultural artistice și sportive, cu
ȋncadrarea ȋn bugetul alocat şi ȋn numărul maxim de manifestări / facultate
Lista cu manifestările științifice, culturale și sportive propuse spre finanțare de către fiecare
Facultate / CSUD va fi înaintată prin adresă Serviciului CD. Lista este însoțită de Fișa
manifestării științifice, culturale sau sportive propusă spre finanțare (Anexa 1) și de Fişa de
evaluare a manifestării (Anexa 2)
SCD înaintează către Consiliul de Administraţie, listele primite de la facultăţi / CSUD, care
aprobă lista finală cu manifestările finanţate de HPI la nivel de universitate.
Dosarul cu toate manifestările propuse spre finanțare de către facultăți / CSUD se transmite
la DFC, o copie a dosarului rămâne la SCD
Responsabilitatea pentru managementul manifestărilor științifice, culturale și sportive
finanțate, inclusiv gestiunea bugetului aprobat revine Responsabilului conferinţei (conference
chair, organizator principal...) care are obligația depunerii Notei de fundamentare a
decontului cheltuielilor (Anexa 3) la DFC, în termen de 15 zile după finalizarea
evenimentului.

6.2.2 Criterii de eligibilitate pentru solicitarea finanțării
•

•

Criterii de eligibilitate, condiții cumulative:
o Organizatorii principali sunt afiliați la ULBS.
o Manifestarea are caracter internațional conform definiției din prezenta procedură;
pentru domeniile umaniste, se acceptă și conferințe științifice cu participare
internațională.
o Manifestarea are pagină web din care să rezulte toate datele relevante pentru
finanțare.
o Manifestarea se află pe lista evenimentelor științifice, culturale și sportive aprobată de
CA în condițiile prevăzute la punctul 6.1.
o Manifestarea îndeplinește scopul definit de prezenta procedură.
Propunerile notate cu „NU“ la cel puțin un criteriu de eligibilitate, SUNT declarate neeligibile
și eliminate din competiție.

6.2.3. Criterii de evaluare în vederea selecției manifestărilor științifice, culturale și sportive
propuse spre finanțare (Au fost adaptate după criteriile pentru finantarea manifestariilor ştiinţifice la nivelul MCI
http://www.research.gov.ro/ro/articol/3777/instrumente-suport-manifestari-stiintifice)

Nr.
crt

1

2

3
4

Criterii de evaluare
Structura organizatorilor / co-organizatorilor: maxim 5 puncte
• 2 puncte dacă în organizarea manifestării este implicat un centru de cercetare al
ULBS;
• 5 puncte dacă manifestarea se realizează în colaborare cu universităţi, asociaţii
profesionale de profil internaţionale;
• 3 puncte dacă manifestarea se realizează în colaborare cu universităţi, asociaţii
profesionale de profil naţionale.
Tradiția manifestării științifice
• 10 puncte, dacă manifestarea are peste cinci ediții anterioare
• 9 puncte, dacă manifestarea este la a cincea ediție
• 8 puncte, dacă manifestarea este la a patra ediție
• 7 puncte, dacă manifestarea este la a treia ediție
• 6 puncte, dacă manifestarea este la a doua ediție
Vizibilitatea manifestarii (cantitatea și calitatea informațiilor postate pe pagina on-line a
manifestării)
• max. 10 puncte
Publicarea lucrărilor științifice în volume indexate Web of Science și BDI sau apărute la
Copyright © 2014-2017 – DAC-ULBS - Vă rugăm verificați ultima versiune valabilă a procedurii la adresa
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edituri internaționale de prestigiu, respectiv existenţa unei convenţii cu reviste cotate
WoS/edituri internaționale de prestigiu din care să reiasă preluarea spre publicare în
totalitate sau selectiv a lucrărilor. Acordarea punctajului se face şi ȋn funcţie de indexarea
ediţiilor precedente.
• Maxim 10 puncte
Existența unor secțiuni (sesiuni speciale, workshop-uri, prelegeri etc.) dedicate
studenților / masteranzilor / doctoranzilor
• Maxim 10 puncte

5
Total

6.2.4. Cheltuieli eligibile:
•
•
•
•

•

•

•

•

Keynote speakers – cheltuieli de cazare, masă si transport
Indexarea lucrărilor, a volumelor de conferință sau altor produse științifice asimilate acestora
(recorduri, măiestrie, interpretare teatrală) în baze de date internationale;
Transport, cazare, masă participanti;
Redactarea şi expedierea corespondenţei (editarea şi transmiterea invitaţiilor, anunţurilor,
informaţiilor privind manifestarea, condiţiile de participare şi de prezentarea lucrărilor/
exponatelor etc; realizarea legăturii dintre organizatori şi participanţi; colectarea şi
procesarea informaţiilor referitoare la participanţi şi lucrările/ exponatele ce vor fi prezentate /
publicate etc);
Publicitatea şi promovarea manifestării (realizarea paginii web, comunicate de presă,
articole/ anunţuri in presă, buletine informative, foi volante/ pliante/ fluturaşi/ afişe/ bannere,
interviuri de presă/ televizate/ la radio, emisiuni la radio/ tv, spoturi la radio/ tv, transmisii online, reclama pe site-uri specializate);
Realizarea materialelor manifestării ştiinţifice, în limba română şi/ sau în limba engleză,
(realizare grafică generală, realizare proiect de prezentare, semnale, afişe, bannere,
postere, proiecții video, filme etc.; realizare materiale de prezentare: ecusoane, etichete,
diplome, programe, pliante, fişe tehnice, volum de rezumate; volum de lucrări, catalog
expozanţi/ exponate, mape, machete, filme etc.; realizare materiale promoţionale: pixuri,
fluturaşi, notes-uri, agende, calendare, insigne, medalii, tricouri, steguleţe, pungi etc.);
Organizarea şi desfăşurarea manifestării științifice (închirierea, amenajarea,funcţionarea şi
dezafectarea locaţiilor de desfăşurare, traducere simultană; traducere/ interpretare; proiecții
video; secretariat; publicarea lucrărilor manifestării; inregistrare şi realizare film/ album foto;
realizarea raportului manifestării)
Subcontractarea organizării manifestării ştiinţifice sau a unor activităţi

6.2.5. Elemente de identitate vizuală:
•

7
Nr.
crt.

Responsabilului conferinţei este responsabil cu asigurarea elementelor de identitate vizuală
a manifestării;

ÎNREGISTRĂRI
Denumire înregistrare

Suportul/Codul
înregistrării

Loc
depozitare

Perioada
arhivare

1.

Fișa manifestării științifice, culturale sau
sportive

Hârtie

DFC original
SCD copie

10 ani

2

Fişa de evaluare a manifestării

Hârtie

DFC original
SCD copie

10 ani
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Hârtie

DFC original

Suportul/
Codul anexei

Loc
depozitare

10 ani

ANEXE
Denumire anexe

Perioada
arhivare

1.

Fișa manifestării științifice, culturale sau
sportive

Anexa 1_PO-ULBS-PCDI301-MSCS

SCD

10 ani

2.

Fişa de evaluare a manifestării

Anexa 2_PO-ULBS-PCDI301-MSCS

SCD

10 ani

3.

Notă de fundamentare a decontului
cheltuielilor + documente justificative

Anexa 3_PO-ULBS-PCDI301-MSCS

SCD

10 ani
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Anexa 1. PO-ULBS-PCDI-301-MSCS

Nr ..... / ......................
FIŞA MANIFESTĂRII ȘTIINȚIFICE / CULTURALE / SPORTIVE
1.DATE GENERALE
•
•
•
•

Tipul manifestării :
Ediţia manifestării:
Data:
; Durata:
Pagina web a manifestării ştiinţifice:

2. PREZENTAREA ORGANIZATORILOR
•
•

Organizator principal: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Co-organizatori (universităţi, asociaţii....)
•
•

3. PARTICIPANŢI ŞI REPREZENTATIVITATE
•

nr. participanţi (total estimat):
• din ţară:
• din străinătate:

, din care:

4. OBIECTIVELE MANIFESTĂRII
•
•
•
5. RELEVANȚA MANIFESTĂRII
•

motivaţie
•
•

•

relevanţă
•
•

•

Detalii despre ediția precedentă:
1. comunicări, din care:
•

prelegeri invitate

•

prezentări orale

•

postere

• exponate
2. lucrări publicate:

, în volum de lucrări având codul ISBN/ISSN
, în reviste cotate ISI şi/sau proceedinguri ISI;

3. procesul de evaluare a lucrărilor: , pentru lucrare completă sau pentru rezumat al lucrării;
, numărul de referenţi pentru fiecare lucrare;
, autorii sunt invitaţi să redepună o formă revizuită a lucrării;
, rata de acceptare a lucrărilor;
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6. EVENIMENTE ASOCIATE MANIFESTĂRII
•
•
7. CHELTUIELI TOTALE
- solicitate a fi finanțate din Acordul ULBS - Fondul Hasso Platner ………..

LEI

Tipul cheltuielilor:
(a se vedea pct. 6.2.4)
Keynote speakers – cheltuieli de cazare, masă si transport

Suma

Indexarea lucrărilor ȋn BDI
Transport, cazare, masă participanti
Redactarea şi expedierea corespondenţei
Publicitatea şi promovarea manifestării
Realizarea materialelor manifestării ştiinţifice
Organizarea şi desfăşurarea manifestării științifice
Subcontractarea organizării manifestării ştiinţifice
Total

8. PERSOANA de CONTACT cu următoarele date de identificare:
•
•
•

nume și prenume
telefonul persoanei de contact
e-mail al persoanei de contact

Responsabil conferinţă,
....................................

Decan,
.......................................................

Aprobat:
Rector,

Director financiar contabil

.........................................

..........................................................
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Anexa 2. PO-ULBS-PCDI-301-MSCS

FIȘA DE EVALUARE A MANIFESTĂRII

DENUMIREA MANIFESTĂRII:

VERIFICAREA INDEPLINIRII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

Criterii de eligilibilitate

DA

NU

Organizatorii principali sunt afiliați la ULBS.

□

□

Manifestarea are caracter internațional conform definiției din prezenta
procedură

□

□

Manifestarea are pagină web din care să rezulte toate datele relevante
pentru finanțare.

□

□

Manifestarea se află pe lista evenimentelor științifice, culturale și sportive
aprobată de CA în condițiile prevăzute la punctul 6.1. din Procedura.

□

□

Manifestarea îndeplinește scopul definit de prezenta procedură.

□

□

(Excepţie fac conferinţele din domeniile ştiinţelor umaniste)

•

Propunerile notate cu „NU“ la cel puțin un criteriu de eligibilitate, SUNT declarate neeligibile
și eliminate din competiție.

GRILA DE EVALUARE
Nr.
crt

1

2

3
4

Criterii de evaluare
Structura organizatorilor / co-organizatorilor: maxim 5 puncte
• 2 puncte dacă în organizarea manifestării este implicat un centru de cercetare al
ULBS;
• 5 puncte dacă manifestarea se realizează în colaborare cu universităţi, asociaţii
profesionale de profil internaţionale;
• 3 puncte dacă manifestarea se realizează în colaborare cu universităţi, asociaţii
profesionale de profil naţionale.
Tradiția manifestării științifice
• 10 puncte, dacă manifestarea are peste cinci ediții anterioare
• 9 puncte, dacă manifestarea este la a cincea ediție
• 8 puncte, dacă manifestarea este la a patra ediție
• 7 puncte, dacă manifestarea este la a treia ediție
• 6 puncte, dacă manifestarea este la a doua ediție
Vizibilitatea manifestarii (cantitatea și calitatea informațiilor postate pe pagina on-line a
manifestării)
• max. 10 puncte
Publicarea lucrărilor științifice în volume indexate Web of Science și BDI sau apărute la
edituri internaționale de prestigiu, respectiv existenţa unei convenţii cu reviste cotate
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WoS/edituri internaționale de prestigiu din care să reiasă preluarea spre publicare în
totalitate sau selectiv a lucrărilor. Acordarea punctajului se face şi ȋn funcţie de indexarea
ediţiilor precedente.
• Maxim 10 puncte
Existența unor secțiuni (sesiuni speciale, workshop-uri, prelegeri etc.) dedicate
studenților / masteranzilor / doctoranzilor
• Maxim 10 puncte

Total

Decan ........................................*
Evaluarea va fi realizată de o comisie la nivel de Facultate constituită prin Decizia decanului
Data ...................
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Anexa 3. PO-ULBS-PCDI-301-MSCS

NOTA DE FUNDAMENTARE A DECONTULUI CHELTUIELILOR
•
•
•

DENUMIREA MANIFESTARII:
DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII:
NUMĂRUL TOTAL DE PARTICIPANŢI:
din care: - din ţară:
- din străinătate (pe ţări):

•

CHELTUIELI TOTALE:

Tipul cheltuielilor:
Nr. și data documentelor
Valoare totala
(TVA este inclus în structura cheltuielilor) justificative (facturi, OP)
Keynote speakers – cheltuieli de cazare,
masă si transport
Indexarea lucrărilor
Transport, cazare, masă participanti
Redactarea şi expedierea corespondenţei
Publicitatea şi promovarea manifestării
Realizarea materialelor manifestării ştiinţifice
Organizarea şi desfăşurarea manifestării
științifice
Subcontractarea organizării manifestării
ştiinţifice
Total
NOTĂ:
Se pot prezenta și facturi emise cu două săptămâni după încheierea acțiunii, cu justificare
(materiale rezultate în urma acțiunii, CD, filme etc.)

Responsabil conferinţă,
................................................

Director financiar-contabil
.....................................................
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