Regulament pentru competiția de finanțare a
Proiectelor de Cercetare Doctorală (PCD)
1. PREVEDERI GENERALE
a) Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Hațieganu (UMF Cluj) îşi propune să
susţină cercetarea ştiinţifică a studenților-doctoranzi înmatriculați în școala
doctorală (SD) prin acordarea, în cadrul unei competiții multianuale, a 170 de
granturi pentru finațarea proiectelor de cercetare doctorală (PCD).
b) Valoarea maximă care poate fi solicitată este de 12.000 lei pentru fiecare an de
finațare.
c) Prin PCD se pot achiziționa doar reactivi/substanțe și alte materiale consumabile
necesare pentru realizarea obiectivelor propuse. 30% din finanțare poate fi utilizată
pentru servicii, taxe participare (congrese, conferințe, simpozioane, școli de vară etc. la
care se diseminează rezultatele cercetării), taxe de publicare articole. Dacă cercetarea
este finanțată și din alte surse, doctorandul declară pe proprie răspundere că prin
finanțarea PCD sunt acoprite costuri de reactivi/substanțe și alte materiale
consumabile care nu sunt finanţate de alte proiecte.
d) Competiția are loc în perioada noiembrie – decembrie a fiecărui an.
e) Durata proiectului este cuprinsă între 1 și 4 ani dar nu poate depăși termenul de
susținere asumat de studentul doctorand în contractul de studii doctorale. Termenul de
finalizare al proiectului pentru studenții doctoranzi din anul 4 este 30 septembrie.
f) Pentru proiectele multianuale, studentul doctorand poate solicita continuarea finanțării
pe baza îndeplinirii indicatorilor prevăzuţi la articolul 5 – Continuarea finanţării.
g) Proiectele se vor derula începând cu luna ianuarie a anului calendaristic următor
competiției.
2. CRITERII DE ELIGIBILITATE
a) La competiția PCD pot participa studenții-doctoranzi înmatriculați în școala
doctorală (SD) a UMF Cluj cu maxim 4 ani înainte de data lansării competiției.
b) Pentru participarea la competiție, sunt eligibili toți studenți-doctoranzi care se califică
conform punctului a) și îndeplinesc una dintre următoarele condiții:
 sunt studenți-doctoranzi în anul 1
 sunt studenți-doctoranzi în anul 2 și au promovat anul de pregătire avansată
în doctorat prin obținerea a minim 60 de credite.
 sunt studenți-doctoranzi în anii 3 sau 4 și și-au validat programul de formare
prin susținerea referatelor prevăzute în planul individual.
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3. PROCEDURA DE DEPUNERE
a) Formularul pentru Cererea de finanţare (anexa 1) este aprobat anual de Consiliul de
Administrație CA al UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca
b) Depunerea cererii de finaţare a PCD (anexa 1) se face conform calendarului
competiției (anexa 2), aprobat anual de CA al UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca.
c) Cererea de finațare se depune în forma tiparită la școala doctorală si electronic la
adresa sd@umfcluj.ro
d) Fiecare aplicant poate depune un singur proiect.
e) Rezultatele competiției sunt făcute publice pe site-ul UMF Cluj, conform calendarului.
f) Toate documentele pentru aplicație sunt disponibile pe intranet-ul UMF Cluj.

4. PROCEDURA DE EVALUARE
a) Evaluarea proiectelor este facuta de comisia de evaluare numită prin decizia
directorului școlii doctorale.
b) Rezultatele sunt făcute publice conform calendarului competiției (anexa 2) pe site-ul
www.umfcluj.ro
c) Sunt finanţate, în limita numărului de locuri aprobat anual de consiliul de administrație,
proiectele ierarhizate în ordinea descrescătoare a punctajului.
d) Proiectele care au acumulat mai puţin 60 de puncte din maximum 100 nu sunt eligibile
pentru finanțare.
5. CONTINUAREA FINANŢĂRII
Proiectele multianuale vor fi finanţate doar cu respectarea criteriilor de eligibilitate şi a
realizării următorilor indicatori:
a) pentru anul 2 de finanţare
 studentul doctorand şi-a îndeplinit obiectivele specificate în cererea de finanţare
pentru primul an
 studentul doctorand face dovada realizării achiziţiilor în anul anterior
b) pentru anul 3 de finanţare
 studentul doctorand şi-a îndeplinit obiectivele specificate în cererea de finanţare
pentru primii doi ani
 studentul doctorand face dovada realizării achiziţiilor în anul anterior
 studentul doctorand a publicat ca prim autor cel putin 1 articol într-o revista ISI
(se acceptă şi confirmarea editorului sau DOI)
c) pentru anul 4 de finanţare
 studentul doctorand şi-a îndeplinit obiectivele specificate în cererea de finanţare
pentru primii trei ani
 studentul doctorand face dovada realizării achiziţiilor în anul anterior
 studentul doctorand a publicat ca prim autor cel putin 1 articol într-o revista ISI
care se regăseşte în quartilele Q1, Q2 sau Q3 (se acceptă şi confirmarea
editorului sau DOI). Clasificarea revistelor se găseşte pe site-ul
www.scimagojr.com
6. INDICATORI DE IMPACT
a) Studenții doctoranzi a caror proiecte vor fi finanțate vor semna un contract de
finanțare cu universitatea și un act adițional la contractul de studii doctorale în
care își vor asuma realizarea următorilor indicatori:
 pentru proiecte de 1-2 ani, studentul doctorand va publica suplimentar față de
cerințele din contractul de studii doctorale minim 1 articol ca prim autor într-o revistă
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indexată într-o bază de date internațională (BDI). Indicatorul de consideră îndeplinit
și dacă studentul doctorand a publicat un articol într-o revistă ISI care se regăseşte
în quartilele Q1, Q2 sau Q3.
pentru proiecte de 3 ani, studentul doctorand va publica suplimentar față de
cerințele din contractul de studii doctorale minim 1 articol ca prim autor într-o revistă
ISI.
pentru proiecte de 4 ani, studentul doctorand va publica suplimentar față de
cerințele din contractul de studii doctorale minim 1 articol ca prim autor într-o revistă
ISI care se regăseşte în quartilele Q1, Q2 sau Q3.

Director Școala Doctorală,
Prof.dr. Dana Pop

Aprobat prin Hotărârea Senatului UMF Nr. 9/29.11.2017
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