
Întrebări frecvente Proiecte Complexe de Cercetare de Frontieră – Competitie 2016 

 
1. Un director de proiect poate depune acelaşi proiect atât în cadrul competiţiei „Proiecte Complexe de Cercetare 
de Frontieră” cât şi în competiţia „Proiecte de Cercetare Exploratorie”? 
 

Nu, instrumentele de finanţare au scopuri diferite. 
 
2. O persoană poate depune, în calitate de director de proiect, un proiect în cadrul competiţiei „Proiecte Complexe 
de Cercetare de Frontieră” şi un proiect în cadrul competiţiei „Proiecte de Cercetare Exploratorie” având tematici 
diferite?  
 

Da, pachetul de informații nu impune restricții privind depunerea, in calitate de director de proiect unor proiecte cu 
teme de cercetare diferite, în cadrul altor tipuri de instrumente de finanţare. 
 
3.  În cazul unui director de proiect angajat la o instituţie din străinătate trebuie să se facă dovada întreruperii 
activităţii în străinătate la momentul depunerii aplicaţiei? 
 

Nu, la momentul depunerii aplicaţiei trebuie să existe acordul instituţiei gazdă privind angajarea cu normă întreagă a 
directorului de proiect, 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 tîrziu la data semnării contractului de 
finanţare iar directorul de proiect va face dovada întreruperii activităţii în străinătate şi îşi va desfăşura activitatea 
(normă întreagă) în România, în instituţia gazdă a proiectului. 
 
4. În cadrul secţiunii C, cele 3 pagini aferente bibiliografiei sunt incluse în cele 20 pagini alocate descrierii 
proiectului? 
 

Conform cererii de finantare, numărul de pagini pentru secţiunea C este de maxim 20 şi 3 pagini maxim pentru 
bibliografie. 
 
5. Cercetătorii străini (UE şi Republica Moldova) pot fi incluși ca membrii în echipa de proiect?  
 

Da, cu respectarea legislației în vigoare privind angajarea cetățenilor străini. 
 
6. Există posibilitatea ca parte din informaţiile aferente unei secţiuni să se includă sub forma unei Anexe la Cererea 
de finanţare dar care să nu fie considerată în numărul maxim de pagini impus pe respectiva secţiune? 

 

Nu, trebuie sa se respecte precizările din cererea de finanţare privind numărul maxim de pagini impus pe fiecare 
secţiune cât şi formatarea textului. În cadrul fiecărei secţiuni trebuiesc completate informaţiile solicitate. Depașirea 
numărului de pagini stabilit pentru fiecare secțiune precum şi orice modificare a parametrilor privind formatarea 
textului (cu excepția figurilor, tabelelor sau a legendelor acestora) duce la declararea automată a cererii de finanțare 
ca neeligibilă. 
 
7. O persoană, director al unui proiect de tip IDEI-PCE din Competitia 2011 sau 2012, aflat în derulare, dar care se 
finalizează anul acesta, poate depune în calitate de director de proiect o aplicaţie în cadrul competiţiei 2016 
"Proiecte Complexe de Cercetare de Frontieră"? 
 

Da, prin pachetul de informaţii aferent competiţiei 2016 "Proiecte Complexe de Cercetare de Frontieră" nu impune o 
astfel de restricţie. 
 
8. În câte proiecte poate fi nominalizată o persoană în calitate de coordonator de echipă? 
 

Pachetul de informații nu impune restricții privind participarea în calitate de coordonator al unei echipe partenere în 

mai multe proiecte. 

 

 

 


