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Date statistice

Consiliul European al Cercetării (ERC) a realizat o analiză privind
participarea cercetătoarelor la competiţiile Starting Grants, Consolidator Grants

Orizont 2020

7

și Advanced Grants. Astfel, în perioada 2007—2013, un sfert din numărul
aplicaţiilor a venit din partea femeilor. Rata de succes, însă, a fost de doar 20 %.

Resurse
academice

9

În cadrul competiţiilor Starting Grants și Consolidator Grants, reprezentarea
femeilor în rândul aplicanţilor a fost ceva mai mare, de 30 %, rata de succes fiind
de 25 %.

Tema ediţiei:
Sisteme unice de
înregistrare online
pentru cercetători

Cea mai scăzută participare în
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rândul femeilor a fost în cadrul
competiţiei Advanced Grants.

Link-uri utile

14
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Din totalul aplicaţiilor, doar 15 % dintre ele au avut drept director de proiect o
femeie. Finanţate au fost doar 13 %.
O analiză statistică a fost realizată și în funcţie de domeniu. Cele mai multe
aplicaţii în

rândul cercetătoarelor au fost din domeniul știinţelor sociale și

umaniste (36 %), cu o rată de success de 31 %. În domeniul știinţelor vieţii, din
totalul aplicaţiilor, 30% au venit din partea femeilor. Dintre acestea, au fost fi-
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Cea mai scăzută participare a femeilor a fost în rândul celor din domeniul
știinţelor naturii și cel al ingineriei. Aici, doar 17 % dintre proiecte au fost
depuse de către femei, iar dintre acestea, doar 15 % au primit finanţare.

Tema ediţiei:
Sisteme unice de
înregistrare online
pentru cercetători

11

Așa cum reiese și din aceste date, femeile sunt subreprezentate în cadrul
competiţiile europene privind granturile de cercetare. Însă, îmbunătăţirea
șanselor femeilor din mediul academic de a accede la granturile de cercetare

Link-uri utile

14

reprezintă unul dintre cele mai importante obiective în strategia de cercetare a
ERC pentru perioada 2014-2020. La nivelul Consiliului European al Cercetării

Date contact
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16

chiar a fost constituit un grup de lucru (link: http://bit.ly/1OX5rtN ), cu scopul
de a monitoriza egalitatea de gen în cadrul competiţiilor știinţifice europene.

Raportul poate fi descărcat la adresa: http://bit.ly/1h4azby
Alina Botezat
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Conferinţa internaţională
Editorial
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“Social and Academic Policies for Women”
În perioada 10 - 13 septembrie 2015, a
avut loc conferinţa internaţională ”Politici sociale
și academice pentru femei” organizată de
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oportunităţi de
finanţare
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Orizont 2020

7
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Academia Română, Filiala Iași în cadrul proiectului „PECAFROM – Promovarea egalităţii de
șanse în cariera universitară și academică pentru
femeile din România“ POSDRU/144/6.3/S/127928.
Participanţi la acest eveniment știinţific au fost cercetători din
ţară și străinătate, care și-au putut prezenta lucrările în una din cele 4

Tema ediţiei:

secţiuni ale conferinţei:

Sisteme unice de
înregistrare online
pentru cercetători
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14
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•

Philosophical Foundations of Gender Policies;

•

Social & Economic Analyses of Gender Policies;

•

Gender in Rural Space;

•

Gender Ethics and Equity.

De asemenea, în cadrul conferinţei, au fost prezentaţi principalii
indicatori ai proiectului PECAFROM, iar cercetătorii din cadrul
proiectului și-au prezentat rapoartele de activitate.
Programul detaliat al conferinţei poate fi descărcat de la adresa:
http://bit.ly/1KO7c6k
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Examene de absolvire
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Noutăţi

4

◊

mului de formare Competenţe cheie, comune mai multor ocupaţii – Competenţe antreprenoriale (Grupa 2) derulat la Iași în perioada 10.08.2015
– 11.09.2015 .
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oportunităţi de
finanţare
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Orizont 2020
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În data de 18 septembrie 2015 a avut loc examenul de absolvire a progra-

◊

În data de 19 septembrie 2015 a avut loc examenul de absolvire a programului de formare Competenţe cheie, comune mai multor ocupaţii – Competenţe antreprenoriale (Grupa 3) derulat la Cluj – Napoca în perioada
20.08.2015 – 03.09.2015.

◊

În data de 20 septembrie 2015 a avut loc examenul de absolvire a
programului de formare Operator intorducere validare și prelucrare date

Tema ediţiei:

(Grupa 14) derulat la Iași în perioada 22.04. 2015 – 06. 09. 2015.

Sisteme unice de
înregistrare online
pentru cercetători
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Demarare cursuri
În data de 15 septembrie 2015, la Baia Mare, s-a dat startul unei noi serii din programul de formare Competenţe cheie, comune mai multor
ocupaţii – COMPETENŢE ANTREPRENORIALE, organizat în cadrul
proiectului ,,PECAFROM – Promovarea egalităţii de şanse în cariera universitară şi academică pentru femeile din România“ – POSDRU/144/6.3/S/127928.
Programul de formare Competenţe cheie, comune mai multor ocupaţii
– COMPETENŢE ANTREPRENORIALE se desfășoară în perioada 15.09.
– 27. 09. 2015.
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oportunităţi de finanţare
Burse de cercetare /Burse postdoctorale oferite de către

CUPRINS:

Guvernul Elveţian aplicanţilor din România
Editorial

1

Noutăţi

3

Deadline: 30 noiembrie 2015
Durata grantului: 9-12 luni
Guvernul Elveţian a lansat o nouă competiţie de burse doctorale,
postdoctorale și de cercetare pentru aplicanţii din România.

Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

5

Orizont 2020
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Bursele de cercetare sunt oferite celor care au diplomă de master, cuantumul
bursei fiind de 1920 CHF/lună.
Bursele postdoctorale sunt destinate celor cu titlul de doctor (obţinut în ultimii 5 ani), valoarea bursei fiind de 3500 CHF /lună.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm vizitaţi pagina oficială:
http://bit.ly/1TSKyEr
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Calendar granturi—finanţare nerambursabilă

Mai jos poate fi găsit un calendar cu toate
finanţările ce au termen limită în perioada
următoare.
Link: http://www.finantare.ro/calendargranturi
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oportunităţi de finanţare
Granturi postdoctorale Fulbright 2016-2017

CUPRINS:
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1
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3

Burse, granturi,

Obiectivul programului: Sprijin acordat profesorilor și cercetătorilor români
pentru derularea de activităţi de cercetare și predare în universităţile din SUA
Solicitanţi eligibili: Profesorii, cercetătorii sau alte persoane cu diploma de
doctorat sau cu un certificat echivalent

oportunităţi de
finanţare

6

Grantul acoperă cheltuielile de călătorie, cele cu asigurarea de sănătate și o
bursă lunară care acoperă cazarea și cheltuielile zilnice

Orizont 2020

7

Deadline aplicaţii: 6 noiembrie 2015.

Resurse
academice

9

Mai multe informaţii pot fi obţinute accesând link-ul: http://bit.ly/1KSvdx2

Tema ediţiei:
Sisteme unice de
înregistrare online
pentru cercetători

11

Link-uri utile

14

Catalogul surselor de finanţare pentru universităţi – Septembrie
2015
Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă finanţate de Uniunea
Europeană și Guvernul României. Printre lansările de proiecte anunţate pentru

Date contact
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perioada imediat următoare se numără: Programul HERCULE III, Starting
16

Grants—Programul Orizont 2020, Cererea de propuneri EIBURS finanţate de
către Banca Europeană de Investiţii.

Catalogul poate fi descărcat accesând link-ul: http://bit.ly/1PHH5SI
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04 Orizont 2020

Au fost publicate programele pentru perioada 2006-2007—
variantele de lucru

CUPRINS:

Comisia Europeană a făcut publice proiectele programelor Orizont 2020 pentru
Editorial

1

2016—2017, într-o variantă draft.

Noutăţi

3

Aprobarea și publicarea variantelor finale este preconizată pentru mijlocul lunii

Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

octombrie.
5

Versiunile actuale ale pachetelor de lucru Orizont 2020 pentru 2016—2017 pot fi
descărcate la adresa:

Orizont 2020

7
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Deadline pentru propunerile de proiect de tip Proof of Concept
Termenul de depunere în cadrul competiţiei Proof of Concept este 1 octombrie

Tema ediţiei:
Sisteme unice de
înregistrare online
pentru cercetători

http://bit.ly/1JYrNrc

11

2015.
Următoarele termene pentru această competiţie sunt:

14

16

•

16 februarie 2016

•

26 mai 2016

•

4 octombrie 2016
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Orizont 2020
Știaţi ...?
Care sunt motivele principale pentru care sunt respinse propunerile în cadrul
competiţiei Proof of Concept ?

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

3

Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

Orizont 2020
Resurse
academice

Lipsește analiza de
risc

∗

Lipsesc analiza de
piaţă și planul de
afaceri

Link-uri utile

Impact (24.7%)

Excelenţa/potenţialul
de inovare (6.5%)

∗

Procesul de
comercializare este
neclar

∗

Potenţialul de inovare
este prezentat prea
general

∗

Specificarea
elementelor de bază
privind
sustenabilitatea
lipsește

∗

Accentul prea mare pe
analiză

∗

Prea multe detalii
tehnice

8

∗

Nu sunt prevăzuţi
specialiști pentru
dezvoltarea de produs

∗

Costurile sunt
insuficient explicate

9

Sisteme unice de
înregistrare online
pentru cercetători

PECAFROM

∗
5

Tema ediţiei:

Date contact

Calitatea și eficienţa
implementării
(46.2%)

11

∗

Impactul este doar
unul pe termen scurt

∗

Cunoștinţe
insuficiente de
marketing și în
vânzări

∗

Firmă nouă fără acces
la piaţă

∗

Valoarea adăugată a
produsului insuficient
subliniată

14

16
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05 Resurse academice

Recomandări ale grupului LERU privind promovarea

CUPRINS:

egalităţii de gen

Editorial

1

Noutăţi

3

Grupul de universităţi LERU (League of European Research
Universities) a publicat un nou document intitulat Gender Research and
Innovation: Integrating Sex and Gender Analysis into the Research Process,

Burse, granturi,
oportunităţi de

prin
5

finanţare

care

se

fac

recomandări

universităţilor,

guvernelor

naţionale,

finanţatorilor cercetării, editorilor de reviste știinţifice cum să dezvolte și să
implementeze măsuri de promovare a egalităţii de gen. Documentul cuprinde

Orizont 2020

7

Resurse
academice

9

Tema ediţiei:

și exemple concrete de proiecte, ce au fost implementate la universităţile din
cadrul consorţiului LERU.
Link: http://bit.ly/1Lgd6SH

Integrarea aspectelor legate de gen în cercetarea știinţifică

Sisteme unice de
înregistrare online
pentru cercetători

11

Link-uri utile

14

Date contact
PECAFROM

16

Institutul Canadian de Cercetare a Sănătăţii a făcut public un scurt videoclip
în care prezintă ce rol ar putea juca aspectele legate de gen în cadrul
cercetărilor știinţifice, cu impact asupra gradului de inovare.
Videoclipul poate fi vizionat la adresa: http://bit.ly/1OX5N3z

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
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Resurse academice
Proiect de lege privind egalitatea de şanse între femei şi
bărbaţi

CUPRINS:
A fost adoptat în Parlamentul României un proiect de lege privind egalitatea de
Editorial

1

șanse între femei și bărbaţi, prin care se reînfiinţează Agenţia Naţională pentru

Noutăţi

3

Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbaţi (ANES), ca organism în subordinea
Ministerului Muncii.

Burse, granturi,
oportunităţi de

5

finanţare

Prin această lege, se reglementează organizarea şi funcţionarea acestei agenţii,

Orizont 2020

7

Resurse
academice

10

precum şi reorganizarea Comisiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse
între femei şi bărbaţi şi a structurilor acesteia din teritoriu.
Sursa informaţiilor: http://bit.ly/1O2L4w0

Tema ediţiei:
Sisteme unice de
înregistrare online
pentru cercetători

11

Recomandări și sugestii de publicare în reviste știinţifice
În linkul de mai jos pot fi citite sfaturi ale unor editori privind publicarea în
reviste știinţifice. Recomandările vizează procesul de elaborare a lucrării, pro-

Link-uri utile
Date contact
PECAFROM

14

cesul de trimitere a articolului spre publicare și cum să se comunice cu editorii
atunci când aceștia trimit răspunsul de acceptare sau de revizuire a materialu-

16

lui.
Link: http://bit.ly/1xyAiVn

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
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06 Tema ediţiei:
Sisteme unice de înregistrare online pentru cercetători (1)

Sisteme unice de

CUPRINS:

înregistrare online pentru

Editorial

1

Noutăţi

3

Burse, granturi,
oportunităţi de

cercetători

ORCID reprezintă un sistem unic de înregistrare pentru cercetători. Prin
5

finanţare

atribuirea unui ID unic (format din 16 cifre), identitatea academică a unei persoane este permanent păstrată, indiferent de modul în care numele autorului
apare în motoarele de căutare (de exemplu: Popescu Ion, Popescu I., I. Popescu)

Orizont 2020

7

Resurse
academice

9

sau dacă sunt mai mulţi cercetători care poartă același nume. De asemenea,
ORCID reprezintă o metodă transparentă de a centraliza activităţile și rezultatele
din cercetare (articole, conferinţe, granturi citări etc.) pentru un cercetător.
Alte avantaje ale obţinerii unui ID ORCID:

Tema ediţiei:
Sisteme unice de
înregistrare online
pentru cercetători

11

•

Integrează activitatea unui cercetător într-un singur loc

•

Datele astfel centralizate pot fi imediat utilizate în generarea CV-ului, a
citărilor, a rapoartelor anuale etc.

Link-uri utile

14

•

Orice noutate în activitatea știinţifică a persoanei respective este actualizată
automat în cadrul profilului creat cu ajutorul ORCID.

Date contact
PECAFROM

16

Înregistrarea pe platforma ORCID
•

Accesare website: www.orcid.org

•

Creare cont

•

Adăugare informaţii

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
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PECAFROM
Tema ediţiei:

Sisteme unice de înregistrare online pentru cercetători (2)

CUPRINS:
ResearcherID (Web of Science)
Editorial

1

Noutăţi

3

Burse, granturi,
oportunităţi de

Folosind

aplicatia

MyResearcherID

( http://bit.ly/1jdUurD ) a site-ului Web of Science (Web of Knowledge), fiecărui
cercetător îi este atribuit un număr de identificare individual, care rămâne

5

finanţare

același, indiferent dacă autorul își schimbă în timp afilierea instituţională.
O dată ce ID-ul este creat, publicaţiile listate în baza de date Web of Science pot fi
adăugate foarte facil profilului respectiv. Prin acesta, se asigură precizie în căuta-

Orizont 2020

7

Resurse
academice

9

rea publicaţiilor și face ca urmărirea citaţiilor să fie mult mai rapidă.
Publicaţiile pot fi adăugate pe ResearcherID de pe Web of Knowledge selectând
butonul “Am scris aceste publicaţii”.
Cum se pot exporta publicaţiile de pe Web of Science în contul de pe

Tema ediţiei:
Sisteme unice de
înregistrare online
pentru cercetători

12

Link-uri utile

14

Date contact
PECAFROM

16

ORCID?

•

Înregistrează-te sau înscrie-te pe ResearcherID

•

Click pe ResearcherID

•

Selectează următorul pas: asocierea contului de pe ORCID cu ResearcherID

•

Click pe Continuă

•

Înregistrează-te pe ORCID

•

Click pe Permite schimbul de date între două sisteme. Această acţiune te va

duce pe ResearcherID

•

Decide “Ce fel de date aţi dori să schimbaţi între ResearcherID și ORCID?”

e.g. ID-ul profilului, Trimite publicaţiile de pe ResearcherID în contul de pe
ORCID, sau Trimite publicaţiile de pe ORCID în contur de pe ResearcherID.

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
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Tema ediţiei:
Sisteme unice de înregistrare online pentru cercetători (3)

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

3

Scopus Author ID
Aplicaţia de identificare a autorilor Scopus face diferenţa între numele

Burse, granturi,
oportunităţi de

similare prin atribuirea fiecărui autor de pe Scopus a unui număr unic și, de
5

finanţare

asemenea, centralizează toate documentele scrise de acel autor.
Pentru mai multe informaţii se poate accesa link-ul :

Orizont 2020

7

Resurse
academice

9

Tema ediţiei:
Sisteme unice de
înregistrare online
pentru cercetători

13

Link-uri utile
Date contact
PECAFROM

http://bit.ly/1YEZ9Da
Cum să imporţi publicaţiile de pe Scopus pe ORCID?
Înregistrează-te pe contul tău de ORCID ( https://orcid.org/signin )

•

Click pe “Importă activităţile” și apoi pe “Scopus to ORCID”

•

Urmărește mesajele de pe ecran pentru a trimite ID-ul tău și publicaţiile de

pe Scopus pe ORCID

•

Click pe Permite

14

•

Selectează profilul tău de pe Scopus.

16

Mai multe informaţii pot fi găsite accesând linkurile:
http://bit.ly/1eIbSRW
http://orcid.scopusfeedback.com/
Alina Botezat
Expert dezvoltare carieră de învăţământ/cercetare
Sursa imaginilor:
http://bit.ly/1jh0EXX

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
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07 Link-uri utile

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

3

Burse, granturi,
oportunităţi de

În luna septembrie, au apărut două numere ale Newsletter-ului editat de
UEFISCDI.
Acestea pot fi accesate la adresele:

5

finanţare

http://bit.ly/1JwWtfF
și

Orizont 2020

7

Resurse
academice

9

Tema ediţiei:
Sisteme unice de
înregistrare online
pentru cercetători

http://bit.ly/1OZWbVu

Importanţa unui mentor în cariera unei femei
11

Prezenţa unui mentor poate influenţa pozitiv cariera unui cercetător.
Studiile arată că femeile care, la începutul carierei lor, au avut un mentor,

Link-uri utile

14

Date contact
PECAFROM

16

avansează mai ușor în carieră și au salarii mai mari decât cele care nu au avut
mentor.
Pe site-ul DiscovHer pot fi citite opinii ale unor femei de știinţă cu privire
la importanţa mentorului din viaţa lor:
http://bit.ly/1iUHpDv

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
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Link-uri utile

Portaluri cu oferte de joburi în mediul academic:

CUPRINS:

http://jobs.edu.ro/

Editorial

1

Noutăţi

3

Burse, granturi,
oportunităţi de

5

http://www.euraxess.de/portal/jobs.html

finanţare

Posturi curente vacante din cercetare—dezvoltare:

Orizont 2020

7

Pe site-ul ANCS jobs al Ministerului Educaţiei Naţionale pot fi găsite cele mai
recente anunţuri privind posturi curente vacante din mediul academic
românesc:

Resurse
academice

9

http://jobs.ancs.ro/

Tema ediţiei:
Sisteme unice de
înregistrare online
pentru cercetători

11

Link-uri utile

15

Posturi curente vacante în administraţia publică:

Date contact
PECAFROM

16

Pe site-ul POSTURI.GOV.RO al Guvernului României pot fi găsite cele mai
recente anunţuri privind posturi curente vacante din administraţia publică
din România:
http://posturi.gov.ro/

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
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08 Date contact PECAFROM

Website-ul proiectului PECAFROM:

CUPRINS:

http://proiectpecafrom.acadiasi.ro/

Editorial

1

Noutăţi

3

Burse, granturi,
oportunităţi de

5

formareproiectpecafrom@gmail.com

Orizont 2020

7

Pentru informaţii privind diseminarea:

Resurse
academice

9

promovareproiectpecafrom@gmail.com

Pentru informaţii privind cursurile:

finanţare

Tema ediţiei:
Sisteme unice de
înregistrare online
pentru cercetători

11

Link-uri utile

14

Date contact
PECAFROM

16

Pentru informaţii privind proiectul:
secretariatproiectpecafrom@gmail.com

Pentru informaţii, sugestii, propuneri privind newsletter-ul:
newsletter_pecafrom@yahoo.com

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
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Date contact PECAFROM

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

3

Burse, granturi,
oportunităţi de

5

Proiectul PECAFROM – Promovarea egalităţii de șanse în
cariera universitară și academică pentru femeile
din România POSDRU/144/6.3/S/127928

finanţare

Orizont 2020
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Resurse
academice

9

Editor: Academia Română, Filiala Iași
Data publicării: Septembrie 2015

Tema ediţiei:
Sisteme unice de
înregistrare online
pentru cercetători

11

Link-uri utile

14

Conţinutul acestui material nu reprezintă
în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a

Date contact
PECAFROM

17

Guvernului României.
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