
Anexa 2. 

 

Criterii de evaluare a solicitărilor de finanțare a mobilităților științifice 
 

1.  Forma de susținere a lucrării pentru care se solicită finanțarea deplasării (pondere 30%): 

  Conferință plenară / Keynote   10 puncte 

  Prezentare orală    7,5 puncte 

  Poster      2,5 puncte 

 

2.  Importanța manifestării științifice pentru care se solicită finanțarea deplasării raportată la 

 domeniul respectiv (pondere 10%)*: 

  vizibilitate internațională foarte mare 10 puncte 

  vizibilitate internațională mare  7,5 puncte 

  vizibilitate internațională medie  5 puncte 

  vizibilitate internațională modestă  2,5 puncte 

 

3. Posibilitatea pe care solicitantul o are de a acoperi deplasarea din alte surse de finanțare 

 (pondere 30%): 

  nu are nici un grant de cercetare în curs (inclusiv cele din fonduri UB) 

        10 puncte 

  este director/membru în echipa unui grant fără alocație la capitolul mobilități 

        7,5 puncte 

  este director/membru în echipa unui grant cu fonduri epuizate la capitolul mobilități 

  și nu a efectuat nici o deplasare în baza finanțării respective  

        5 puncte 

 este membru în echipa unui grant, dar directorul de proiect nu aprobă finanțarea 

 deplasării 

        2,5 puncte 

 este director/membru în echipa unui grant cu fonduri epuizate la capitolul mobilități 

 și a efectuat una sau mai multe deplasări în baza finanțării respective 

        0 puncte 

 

4.  Frecvența cu care solicitantul a accesat anterior fondul de mobilități distribuit de UB 

 facultății (pondere 20 %): 

  nu a beneficiat niciodată de finanțarea unei deplasări 

        10 puncte 

  nu a beneficiat în ultimii 2 ani calendaristici de finanțarea unei deplasări 

        7,5 puncte 

  nu a beneficiat în ultimul an calendaristic de finanțarea unei deplasări 

        5 puncte 

 

5. Gradul didactic al solicitantului (pondere 5%): 

  asistent universitar/lector   10 puncte 

  conferențiar     5 puncte 

  profesor     2,5 puncte 

 

6. Maniera în care departamentul din care face parte solicitantul a accesat anterior fondul de 

mobilități distribuit de UB facultății (pondere 5 %): 

  departamentul nu a accesat în ultimii 2 ani fonduri pentru mobilități 

        10 puncte 

  departamentul nu a accesat în ultimul an fonduri pentru mobilități 

        5 puncte 

 

 
* vizibilitatea manifestării științifice pentru care se solicită finanțarea este cea declarată de Directorul de 

Departament în secțiunea rezervată acestuia în formularul de solicitare a finanțării (vezi Anexa 1). Numărul 

participanților la manifestare poate fi un indicator asupra vizibilității acesteia. 


