
Proiecte de Cercetare – Tinere Echipe 

Identificator: PN-II-RU-TE-2009 
 

Întrebări frecvente 

 

 

 

 

 

1 - Ce inseamna mai exact cercetator cu norma intreaga in institutia de cercetare?  

 

R:  Norma intreaga in cercetare presupune desfasurarea unor activitati de cercetare 

stiintifica in urma unui contract de angajare avand o durata a programului de munca in 

institutia gazda, conform codului muncii.  

 

 

2 - Ce inseamna „experienta echivalenta de cel putin un an norma intreaga de cercetare 

postdoctorala?”  Norma intreaga poate fi realizata si prin cumul de ore in cercetare?   

 

R:  Echivalentul unui an cu norma intreaga de cercetare se poate obtine insumand 

fractiuni de norme partiale efectuate dupa finalizarea doctoratului. 

 

 

3 - La depunerea de proiecte tip TE directorul de proiect trebuie sa aiba experienta de cel putin 

un an norma intreaga  in cerceatre postdoctorala de la sustinerea publica a  doctoratul? 

 

R: Sustinerea publica a tezei de doctorat, fara validarea deciziei comisiei de doctorat de 

catre CNATDCU, nu este suficienta pentru a fi considerat doctor in stiinte. 

 

 

4 - Cadrele didactice (asistenti, sefi de lucrari) dintr-o institutie de invatamant superior care au 

si atributii de cercetare pot aplica pentru proiectele tip TE?  

 

R: Da, cu respectarea conditiilor de eligibilitate.   

 

 

5 - In cazul castigarii proiectului TE de catre un cadru didatic din institutii de invatamant 

superior care are si norma didactica, norma de cercetare trebuie sa fie intreaga? Mai poate fi 

cadru didactic in timpul derularii proiectului tip TE? 

 

R:  In urma semnarii contractului de finantare a proiectului de cercetare, directorul de 

proiect va avea in mod obligatoriu o norma intrega in cercetare in cadrul proiectului.  O 

eventuala norma didactica suplimentara la institutiile de invatamant superior este posibila, 

conform legislatiei muncii, insa nu trebuie sa impieteze asupra desfasurarii activitatilor 

de cercetare asumate prin contract. 

 

 

6 - Se pot depune in acelasi timp propuneri de proiect tip PD si tip TE? 

 

Da.  Daca ambele proiecte sunt aprobate pentru finantare, la contractare directorul de 

proiect va trebui sa faca dovada faptului ca cele doua proiecte au obiective stiintifice 

distincte si ca are capacitatea de a le finaliza simultan.  Data fiind insa complexitatea 



activitatilor ce trebuie desfasurate si standardele ridicate ale CNCSIS in ceea ce priveste 

rezultatele obtinute in cadrul proiectelor finantate, exista posibilitatea sa i se ceara 

directorului de proiect sa aleaga doar unul dintre cele doua proiecte castigate. 

 

 

7 - Membrii echipei sau acordul de angajare in cercetare al membrilor trebuie sa fie de la 

acceasi institutie de unde este si directorului de aplicatie sau pot fi de la institutii diferite? 

 

R:  Nu este obligatoriu ca toti membrii echipei sa fie initial din cadrul institutiei gazda.  

Prin proiect insa toti membrii echipei vor semna un contract de munca cu institutia gazda 

pentru prestarea de activitati de cercetare in cadrul proiectului. 

 

 

8 - In cazul directorilor de proiect care doresc sa revina in institutii de cercetare din tara, 

echipa proiectului trebuie sa fie din tara sau poate fi si din categoria celor care doresc sa se 

intoarca in tara si sa formeze echipa cu directorul care aplica?  

 

R:  Echipa proiectului poate fi constituita din cercetatori tineri si in formare atat din tara 

cat si din afara, daca doresc sa se intoarca in tara impreuna cu directorul de proiect (si 

daca institutia gazda exprima acordul de a-i angaja).  

 

 

9 - Ce contine acordul institutiei de cercetare in care se va implementa proiectul pentru 

aplicantii deja angajati in institutia respectiva? 

 

R: Acordul institutiei trebuie sa prevada angajamentul acesteia de a respecta obligatiile 

institutiei gazda stipulate in pachetul de informatii al programului. 

 

 

10 - Un aplicant care are in derulare un  proiect PN II tip RP poate beneficia de proiect tip TE? 

 

R: Da. 

 

11 - Un aplicant care are in derulare un  proiect PN II tip IDEI poate beneficia de proiect tip 

TE? 

R: Da, cu teme de cercetare diferite. 

 

 

12 - In cazul castigarii unui proiect TE in perioadele petrecute in strainatate de directorul de 

proiect se poate lua si salariu? 

 

R: Da, daca stagiile de cercetare in strainatate sunt prevazute in planul de activitati, 

contribuind la obtinerea rezultatelor asumate. 

 

 

13 - Este obligatoriu ca institutia gazda sa fie din Romania? 

 

R: Da. 

 

 

 



14 – Activitatea de cercetare postdoctorala de un an de zile poate fi luata in calcul daca a fost 

realizata in strainatate sau doar in tara sau si/si astfel incat cumulate sa rezulte un an de zile? 
 

R:  Experienta echivalenta de cel putin un an norma intreaga de cercetare postdoctorala in 

cadrul unei institutii de invatamant superior sau de cercetare poate fi acumulata atat in 

tara cat si in strainatate. 
  
   

15 - Pentru directorii de proiecte care doresc sa revina in tara si doresc sa aplice la un astfel de 

proiect, TE, dar care nu au avut bursa/contract in derulare in strainatate pot aplica sau trebuie 

sa indeplineasca ambele criterii de eligibilitate de la punctul 6? 
 

R:  Pentru directorii de proiect care doresc sa se intoarca in tara si sa primeasca prima de 

instalare se aplica ambele puncte ale criteriului de eligibilitate suplimentar (atat 6a cat si 

6b). 
   
  

16 - In structura echipei de cercetare pot fi si masteranzi sau doar doctoranzi, ca cercetatori in 

formare? 
 

R:  Nu este obligatoriu insa este de preferat ca cercetatorii in formare sa fie doctoranzi 

 

 

17 – Poate beneficia de un astfel de proiect si un cadru didactic? 

 

 R: Da. 


