
 

Ministerul Educaţiei Naţionale  

Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior  

Beneficiar: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  

Proiect finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională, cod proiect CNFIS-FDI-2018-0213 

Titlu proiect: ACŢIUNI SUPORT PENTRU ACTIVITĂŢI DE EXCELENŢĂ ÎN 

CERCETARE 

 

CONTRACT DE FINANȚARE 

Nr. înregistrare...................................... 

Nr. contract ............................................ 

Program: Acțiuni suport pentru activități de excelență în cercetare 

Valoarea contractului: ...................................................... 

Durata contractului: ........................................................... 

Nr. de pagini ale contractului: ........................................... 

 

Încheiat între Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în calitate de autoritate 

contractantă, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr. 5, reprezentant legal prof.univ.dr. 

Breaz daniel Valer şi 

Nume................................ Prenume .........................., cadru didactic/cercetător în cadrul 

Facultății de................................................ Departamentul de 

....................................................................., CI serie .....nr. ...........................................în calitate 

de beneficiar. 

Art. 1. Obiectul contractului îl constituie finanțarea de către autoritatea contractantă și execuția 

de către beneficiar a proiectului de cercetare și publicare cu titlul 

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

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

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

...................... corespunzător cererii de finanțare a beneficiarului 

nr...................../data.......................... anexă și parte integrantă a contractului. 

Art. 2. Beneficiarul va respecta întocmai datele înscrise în cererea de finanțare aprobată de 

universitate.  

Art. 3. Durata contractului. Contractul are o durată standard de doi ani de la data acordării 

finanțării. În cazul respingerii unui articol și reluării procesului de publicare în altă revistă, durata 



 

contractului se prelungește până la îndeplinirea obiectivului grantului conform condițiilor 

precizate în Articolul 9, punctul 6.   

Art. 4. Valoarea contractului. Suma acordată de universitate pentru sprijinirea beneficiarului în 

efectuarea activităților aferente cercetării de excelență este în cuantum de 8000 lei.  

La finalizarea contractului beneficiarul va depune la finanţator întreg dosarul financiar care va 

conține documente justificative de plată, în limita sumei de 8000 lei. 

Art. 5. Cheltuielile pot include: cheltuieli cu resursele umane implicate justificate prin raport de 

activitate, taxe de acces la resurse de documentare (reviste, biblioteci, arhive, achiziții de 

materiale și soft-uri necesare cercetării, cheltuieli de deplasare, participare la conferințe 

științifice, etc.), care contribuie la îndeplinirea obiectivului contractului de finanțare.  

Art. 6. Raportare 

1. Beneficiarul grantului de cercetare are obligația ca în termen de 12 luni de la data 

acordării susținerii financiare să depună la dosar în cadrul CCȘTT dovada că a transmis 

articolul pentru recenzare la redacția revistei indicată în cererea de finanțare.  

2. Beneficiarul va preda în termen de 12 luni la CCȘTT raportul intermediar de activitate 

care va descrie stadiul implementării proiectului și modul în care a fost cheltuită suma 

grantului de cercetare până la acea dată. 

Art. 7. Plățile se vor efectua în contul indicat de beneficiar în termen de 15 zile de la semnarea 

contractului de finanțare. Suma grantului va fi achitată în întregime o singură dată.  

Art. 8. Modalitatea de plată. Universitatea efectuează plățile în contul beneficiarului, 

Nume................................................................ Prenume ........................................................  Cod 

IBAN ........................................................... .   

Art. 9 Răspundere contractuală 

1. Beneficiarul are obligația de a efectua toate corecturile solicitate de recenzenți și de a se 

asigura că articolul îndeplinește condițiile de publicare în timp util.  

2. Beneficiarul va notifica CCȘTT și comisia de evaluare cu privire la depășirea perioadei 

normale de recenzare a articolului astfel încât întârzierea cauzată de procesul de recenzare să nu 

fie imputată beneficiarului. 

3. Se consideră îndeplinită condiția contractuală de publicare în momentul în care articolul 

primește acceptul de publicare, chiar dacă publicarea efectivă va avea loc în unul din numerele 

viitoare ale revistei.  



 

4. Finanțarea se va acorda numai proiectelor de publicare care se adresează revistelor încadrate 

în anul depunerii proiectului în primul sfert al revistelor cotate în baza de date Clarivate, în 

oricare din cele două criterii ale clasificării, factorul de impact sau scorul de influență. 

5. În cazul retrogradării ulterioare a revistei în care a fost acceptat/publicat articolul într-o 

categorie inferioară în cadrul bazei de date Clarivate, conform ierarhizării anuale a revistelor, 

beneficiarul grantului de cercetare va notifica CCȘTT și comisia de evaluare cu privire la 

modificarea încadrării revistei respective. Întrucât poziționarea revistelor se modifică de la un an 

la altul, retrogradarea unei reviste în cazul ierarhizărilor ulterioare acordării grantului nu 

constituie motiv de penalizare a beneficiarului.  

6. În cazul respingerii unui articol, beneficiarul poate să opteze pentru propunerea publicării  

lucrării în altă revistă din categoria ISI roșu. În acest caz, beneficiarul va completa un nou 

formular de finanțare care va cuprinde datele revistei, modificările vizate în articol, motivarea 

redepunerii articolului. Comisia de evaluare va analiza oportunitatea și validitatea modificărilor 

aduse articolului în vederea îndeplinirii condițiilor de publicare în noua revistă și reluarea 

procesului de publicare. Dacă beneficiarul nu reia procesul de publicare a articolului respins, va 

restitui integral suma grantului în termen de 1 lună către autoritatea contractantă. 

7. În cazul neîndeplinirii obiectivului publicării articolului  în termen de 48 de luni, beneficiarul 

are obligația restituirii sumei grantului. Comisia de evaluare va analiza dacă eșecul publicării se 

datorează deficiențelor pe care beneficiarul le putea corecta, în care caz responsabilitatea îi 

aparține beneficiarului în totalitate, sau dacă respingerea articolului decurge din deficiențe ale 

procesului de recenzare, politicii de publicare a revistei, sau alte motive demonstrabile. În acest 

caz beneficiarul nu va mai restitui suma grantului.  

Art. 10. Litigiile de orice fel se rezolvă pe cale amiabilă în termen de 15 zile calendaristice de la 

apariție.  

Prezentul contract se încheie în două exemplare, toate având valoare de original, cu un număr de 

pagini......, un exemplar pentru universitate și un exemplar pentru beneficiar. 

Semnături:  

De acord pentru beneficiar                   De acord pentru Universitatea „1 Decembrie 1918” 

Nume                    Prenume                    Rector/Director General 

 

Data:..........................................               Data: ......................................................... 

 

Contabil Șef,          Consilier juridic,  


