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SCOP

1.1.

Procedura descrie modalitățile prin care ULBS recompensează rezultatele științifice de
excelență de obținute din activitatea de cercetare-dezvoltare finalizate cu publicarea de
articole științifice, în scopul creșterii calităţii, a impactului şi a vizibilităţi internaţionale a
cercetării desfășurate în universitate.

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 vizează articolele publicate după data intrării ȋn vigoare a prezentei
proceduri.

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
Reglementări cu privire la personalul din cercetare
•
•
•

Statutul personalului de cercetare-dezvoltare (Legea 319/2003)
Salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Legea-cadru 153/2017)
Codul Muncii în vigoare

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)
• HG 8/2018 din 10 ianuarie 2018 privind modificarea şi completarea HG 583/2015 pentru
aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020
(PNCDI III)
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
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Alte reglementări interne privind activitatea de cercetare ştiinţifică

DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

Definiţii
Termenul
Cercetători afiliați

Definiţia
Cadre didactice titulare, cercetători, personal didactic auxiliar și nedidactic,
angajați cu contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată

Abrevieri
Abrevierea
DFC
SCD
ULBS
Revistă indexată WoS

Revista cotată WoS
Factor de impact

5

Cod: PO-ULBS-PCDI-301-RRC

Explicaţia
Direcția Financiar Contabilă
Serviciul Cercetare - Dezvoltare
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Revistă inclusă de Clarivate Analytics (denumire anterioară: Thomson
Reuters / ”ISI”) în Science Citation Index Expanded (SCIE), Social
Sciences Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AH) sau
Emerging Sources Citation Index (ESCI)
Revista pentru care Clarivate Analytics (denumire anterioară: Thomson
Reuters / ”ISI”) calculează și publică factorul de impact în Journal Citation
Report.
FI

RESPONSABILITATE ŞI AUTORITATE

Aşa cum sunt stabilite în descrierea procedurii.

6

PROCEDURA

ULBS recunoaște excelenţa în cercertare prin recompensarea rezultatelor cercetării de tip articole
științifice publicate în jurnale internaționale de prestigiu.
6.1. Condiții pentru recompensarea rezultatelor cercetării, de tip articole științifice

•

•

Participanti: cercetători afiliați la ULBS, autori de articole științifice publicate în:
o reviste indexate de Clarivate Analytics (denumire anterioară: Thomson Reuters /
”ISI”) în Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index
(SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) sau Emerging Sources Citation Index
(ESCI)
o volume de conferințe indexate de Clarivate Analytics (denumire anterioară: Thomson
Reuters / ”ISI”) în Conference Proceeding Citation Index
o reviste indexate în Scopus
Eligibilitate (condiții cumulative):
o articolul conține mențiunea afilierii la ULBS a autorilor care solicită recompensarea
rezultatelor. Un cercetător care lucrează concomitent în două entităţi diferite în cadrul
ULBS sau în ULBS şi într-o entitate externă, la publicarea rezultatelor poate sa indice
dublă afiliere, cu respectarea regulilor de reprezentare vizuală ale ULBS, astfel:
Lucian Blaga University of Sibiu / Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (pentru
publicaţiile ȋn limba română)
o încadrarea articolului (”document type”) trebuie să fie doar ”article”, ”review”, sau
„proceedings paper”. Nu se iau în calcul alte încadrări.
o articolul trebuie să fie vizibil pe platforma ”Web of Science Core Collection”
(www.webofkwondlege.com) sau platforma Scopus (www.scopus.com)
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se ia în considerare valoarea factorului de impact al revistei respective disponibil la
momentul depunerii cererii, din anul publicării sau din anul anterior publicării
articolului (în cazul în care nu este diponibiliă valoarea din anul publicării) – publicată
în Journal Citation Reports.
Sunt recompensate doar articole publicate în anul depunerii cererii de recompensare a
rezultatelor cercetării, după data intrării în vigoare a prezentei proceduri și care nu au mai
beneficiat de recompensare.
Recompensarea se acordă o singură dată pentru un articol.
o

•
•

6.2. Plafoanele de recompensare a rezultatelor cercetării, de tip articole științifice:
Încadrarea articolului științific
1

Lucrare de tip “article” sau “review” publicată în Nature sau
Science

Lucrare de tip “article” sau “review” publicată în revistă cotată
WoS (SCIE/SSCI), cu factor de impact FI>=2
3
Lucrare de tip “article” sau “review” publicată în revistă cotată
WoS (SCIE/SSCI, cu factor de impact 1 <= IF < 2, sau revistă
indexată AHCI, cu vechime de indexare de cel puțin 5 ani în
WoS)
4
Lucrare de tip “article” sau “review” publicată în revistă cotată /
indexată WoS (SCIE/SSCI, cu factor de impact FI < 1, sau
revistă indexată AHCI, cu vechime de indexare mai mică de 5 ani
în WoS)
5
Lucrare de tip ”proceedings paper” publicată în volume de
conferințe indexate WoS (CPCI)
Lucrare de tip ”article” sau ”review” publicată în revistă indexată
SCOPUS respectiv ȋn reviste indexate WoS - ESCI
* Sumele se ȋmpart în mod egal la numărul de autori cu afiliere la ULBS.
2

Valoare recompensă /
articol (RON)*
10000
4500

2500

1000

500

6.3. Prezentarea cererilor de recompensare a rezultatelor cercetării și procedura de evaluare
• Pentru articolul științific propus pentru recompensare, fiecare autor cu afiliere la ULBS
adresează către SCD Declarația privind publicare articol științific (Anexa 1), semnată de
autor şi directorul de departament.
• Declarația, întocmită în 2 exemplare, este însoțită de documente doveditoare ale articolului
științific propus pentru recompensă (copie după lucrare, extras din Web of Science, Scopus
sau altă dovadă relevantă) din care reiese că lucrarea a fost publicată sub egida Universității
”Lucian Blaga” din Sibiu şi indexată.
• Declarația va fi analizată cu privire la veridicitatea solicitării de către SCD. În situația în care
declarația este corectă SCD avizează favorabil solicitarea și o transmite DFC. În situația în
care declarația nu este corect întocmită sau articolul nu face obiectul recompensării, SCD
informează solicitantul.
• SCD transmite declaraţia DFC, care verifică dacă suma propusă pentru recompensare se
încadrează în bugetul constituit cu această destinație. Declarațiile avizate de către DFC vor
fi preluate de către SCD si transmise astfel: cele cu aviz DFC favorabil Rectorului ULBS în
vederea aprobării, iar cele cu aviz nefavorabil solicitantului.
• Declarațiile aprobate de către Rectorul ULBS vor fi transmise de SCD Biroului Salarizare,
lunar, până în ultima zi a fiecărei luni, în vederea efectuării plății acestor recompense.
• Sumele aprobate pentru recompensarea articolelor științifice se vor acorda sub formă de
salarii diferențiate, reprezentând o creștere de până la 30% a salariului de bază al
solicitantului. Șeful Biroului Salarizare sau persoana desemnată din cadrul acestui birou, va
determina suma lunară care reprezintă creșterea de până la 30% calculată la salariul de
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bază al solicitantului și va eșalona plata recompensei până la efectuarea plății integrale a
acesteia.
În situația în care solicitantul beneficiază de o creștere de până la 30% a salariului de bază
suma ce reprezintă recompensa se va împărți în rate lunare mai mici pentru a respecta
încadrarea în limita de 30%.
O copie a documentelor ramâne la SCD.

6.4. Sprijin administrativ
• SCD asigură suport pentru cercetători în publicarea lucrărilor științifice în reviste recunoscute
ca având un standard de calitate foarte ridicat, relevante domeniului de activitate.

7

ÎNREGISTRĂRI

Nr.
crt.

1.

8
Nr.
crt.
1.

Denumire înregistrare

Declarația privind publicare articol științific

Suportul/Codul
înregistrării

Loc
depozitare

Perioada
arhivare

Hârtie

Birou
Salarizare
original
SCD copie

10 ani

Suportul/
Codul anexei

Loc
depozitare

Perioada
arhivare

Anexa 1_PO-ULBS-PCDI301-RRRC

Birou
Salarizare
original
SCD copie

10 ani

ANEXE
Denumire anexe

Declarația privind publicare articol științific
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Anexa 1. PO-ULBS-PCDI-301-RRC
Aprobat,
Rector
........................................

Avizat favorabil / nefavorabil,
Serviciul Cercetare – Dezvoltare
......................................................

Avizat favorabil / nefavorabil,
Director Financiar - Contabil
......................................................

DECLARAŢIE PRIVIND PUBLICARE ARTICOL ȘTIINȚIFIC
Subsemnatul*, _____________________________________________________, având funcția de
de _____________________ am desfășurat activități de cercetare științifică care s-au concretizat în
publicarea unei lucrări științifice**, după cum urmează:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Vă rugăm să aprobați recompensarea lucrării științifice în cuantum de ……...…….. lei***.
Lucrarea a fost indexată în ISI Web of Science
impact de ……........

Scopus

, iar revista are în anul ................. factorul de

Autor,

Director de departament,

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

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

*Se va întocmi câte o declarație pentru fiecare dintre autorii afiliați la ULBS.
**Se vor indica: numele autorilor, titlul lucrării, denumirea revistei, nr. publicaţiei, luna şi anul publicării, pagina, ISSN, factorul de impact al
revistei;
***Se completează cu suma obținută prin împărțirea valorii aferente tipului de articol la numărul de autori din ULBS. Cuantumul (brut)
aprobat pentru un articol, în funcție de factorul de impact al revistei:
Lucrare de tip “article” sau “review” publicată în Nature sau Science se remunerează cu 10000 lei
Lucrare de tip “article” sau “review” publicată în revistă cotată WoS (SCIE, SSCI), cu factor de impact FI>=2 se remunerează cu
4500 lei,
Lucrare de tip “article” sau “review” publicată în revistă cotată WoS (SCIE/SSCI, cu factor de impact 1 <= IF < 2, sau AHCI, cu
vechime de indexare de cel puțin 5 ani în WoS) se remunerează cu 2500 lei,
Lucrare de tip “article” sau “review” publicată în revistă indexată WoS (SCIE/SSCI, cu factor de impact FI < 1, sau AHCI, cu
vechime de indexare mai mică de 5 ani în WoS) se remunerează cu 1000 lei,
Lucrare de tip ”proceedings paper” publicată în volume de conferințe indexate WoS (CPCI) şi Lucrare de tip ”article” sau
”review” publicată în revistă indexată SCOPUS respectiv ȋn reviste indexate WoS – ESCI, se remunerează cu 500 lei,
**** Se ataşează documentele doveditoare: copie a articolului (una singură, indiferent de numărul de autori), dovada din baza de data
(WoS, respectiv Scopus) privind indexarea, alte documente relevante (de ex. dovada din JCR)
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