
GRANT 88/05.10.2011: HOPF ALGEBRAS AND RELATED TOPICS

REGULAMENT CHELTUEILI DE PERSONAL

I - Pentru membrii care au salarii pe perioade fragmentate: 2 - 3 - 4 - 6 luni/an.

Nivelul acestor salarii in lunile in care se acorda este stabilit prin decizie a directorului de
proiect a.i. salariile sa fie pe de o parte stimulative si corelate cu criteriile de perfomanta si
obiectivele grantului iar pe de alta parte sa respecte o anumita proportie anuala colegiala
cu ceilalti membri permanenti ai echipei.

II - Pentru membrii proiectului care au salarii lunare.

Modul de retributie pe perioada grantului are trei componente: pozitia de cercetaror det-
inuta II-(a), performanta individuala II-(b), prime pentru rezultate remarcabile II-(c).

Baza de calcul x:= Valoarea lui x este determinata de bugetul alocat grantului in fiecare
an de CNCS.

Raportele de mai jos sunt calculate conform Hotaririi de Guvern (mai 2007) prin care sunt
stabilite salariile pozitiilor de cercetare. Salariile se vor reaseza, in functie de performanta
stiintifica individuala a fiecarui membru, dupa fiecare evaluare a directorului de proiect.
Evaluarile se vor face in lunile iunie si decembrie ale fiecarui an.

II -(a): Salariile brute de inceput conforme cu pozitia detinuta in prezent:

Salariu AC = x

Salariu CS III = 1,526 x = x ×(2900/1900)

Salariu CS I = 2,263 x = x ×(4300/1900)

II-(b): Salarii indexate conform cu performanta individuala:

Dupa fiecare evaluare interna salarile vor fi reasezate astfel incat sa reflecte performanta
fiecarui membru al grantului, asa cum este aceasta data de urmatorul numar Pa, calculat
dupa formula:

Pa :=
∑
i

FIai /ni

unde FIai este factorul de impact al revistei cotate ISI unde a fost publicat/acceptat
articolul i de catre autorul a (membru al grantului), iar ni este numarul de autori al arti-
colului i. Se iau in considerare doar articole publicate sau acceptate spre publicare
in reviste internationale (nu locale) cotate ISI si care mentioneaza finantarea din grant.
Reasezarea salariilor se va face cu respectarea bugetului anual, salariile individuale putand
fie sa creasca, fie sa scada, in functie de performanta fiecarui membru al grantului. Decizia
va fi luata de catre directorul de proiect.

II-(c): Prima lunara salariala pentru rezultate remarcabile
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Orice articol care va fi acceptat spre publicare intr-o revista care are Article Influence
Score mai mare decit 1 va fi recompensat cu o prima in suma bruta de

(2000Ron/n) ×AI

unde n este numarul de autori ai articolului, iar AI este ultima cotatie a article influence
score facuta de ISI. Daca articolul este publicat intr-o luna finala a anului si nu mai sunt
bani pentru salarii atunci prima se va acorda in prima luna a anului urmator.

Precizari finale:

• Directorul de proiect ne-a instiintat ca orice articol raportat in cadrul acestui proiect
trebuie sa contina urmatorul acknowledgement: “This work was supported by a grant of
the Romanian National Authority for Scientific Research, CNCS - UEFISCDI, grant no.
88/05.10.2011, ’Hopf algebras and related topics’”

• Fiecare membru al ehipei isi asuma pe propria raspundere obligatia ca orice
articol raportat de catre acesta ca acceptat la sfarsitul unei etape a proiectului si continand
acknowledgement-ul CNCS-UEFISCDI de mai sus va contine acest acknowledgement si in
forma sa finala publicata in revista. Sub nici o forma autorul articolului nu va inlatura
ulteriror acest acknowledgement din continutul articolului. Exceptie fac cazurile extreme,
de forta majora, independente de autor si care tin strict de politica jurnalului unde arti-
colul a fost acceptat (ex: falimentul jurnalului/editurii, respingerea ulterioara a articolului
ca urmare a reducerii numarului de articole pe volum etc). Daca un membru al echipei
paraseste grantul are obligatia, pe proprie raspundere, de a-si mentine acknowledgementul
proiectului pe articolele deja raportate de acesta in cadrul acestui proiect.

• In situatie de ’calamitate bugetara severa’ (cum s-a intimplat in anii crizei 2009, 2010)
vom rediscuta tot acest regulament.

Data: 1 martie 2012

De acord si ma angajez sa respect in totalitate regulile de mai sus,

Director proiect, prof. dr. Gigel Militaru

CSIII dr. Sebastian Burciu

AC drd. Ana Agore

AC drd. Costel Bontea

CSIII dr. Bogdan Ion


