
          
 

         

Criterii de eligibilitate pentru Principal Investigator (PI) din România şi instituţia gazdă: 

1. Cerinţe pentru PI în vederea depunerii propunerilor de proiecte 

 Principal Investigator (PI) este doctor în ştiinţe. În cazul în care diploma de doctor a 

directorului de proiect nu este recunoscută în România, recunoaşterea acesteia trebuie 

obţinută înainte de data semnării contractului de finanţare;  

 Principal Investigator (PI) este angajat cu normă întreagă în instituţia gazdă din România, 

pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată care acoperă cel puţin perioada 

contractului, sau are acordul de angajare cu normă întreagă, din partea instituţiei gazdă, 

cel puţin pe perioada contractului. În cazul deciziei de acordare a finanţării, contractul de 

angajare trebuie să fie încheiat de directorul de proiect cu instituţia gazdă cel târziu la data 

semnării contractului de finanţare cu UEFISCDI;  

 O persoană poate depune, în calitate de Principal Investigator (PI), în cadrul prezentei 

competiţii, o singura aplicaţie; 

 O persoană poate fi Principal Investigator (PI) al unui singur proiect de tip JRP – RO - FR, 

aflat în derulare la un moment dat; 

 Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere realizarea unor activităţi deja 

finanţate sau în curs de finanţare din alte surse bugetare. 

 

2. Cerinţe pentru instituţia gazdă în vederea depunerii propunerilor de proiecte 

 Există un singur partener instituțional din România; 

 Proiectul se desfăşoară într-o instituţie sau unitate de cercetare-dezvoltare din România, 

inclusiv într-o instituţie de învăţământ superior, numită în continuare instituţie gazdă. 

Instituţia gazdă nu poate fi o întreprindere, în sensul legislaţiei privind ajutorul de stat;  

 Instituţia gazdă nu este declarată, conform legii, în stare de incapacitate de plată; nu are 

conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti; nu a furnizat declaraţii inexacte cu 

privire la informaţiile solicitate de către UEFISCDI în vederea selectării contractanţilor; 

nu a încălcat prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o autoritate 

contractantă. 

 


