
Întrebări frecvente PD – competitia 2021 
 
1. Care sunt cerințele pe care trebuie să le îndeplinească un acord de colaborare cu un cercetător de 
la o altă instituție pentru a servi ca mentor pentru un proiect PD. Există un model impus? 
Raspuns: Nu există un model impus prin Pachetul de informaţii privind acordul de colaborare între 
cercetător şi instituţia gazdă a proiectului. 
 
2. Este suficient ca un mentor sa aibă acord de colaborare cu instituţia gazdă pe toată durata de 
derulare a contractului directorului de proiect pe care-l mentoreaza? 
Raspuns: Da. 
 
3. Cu ce documente se poate dovedi că mentorul este conducător de doctorat sau cercetător cu 

certificat de abilitare? 

Raspuns: Nu se vor anexa documente doveditoare. Precizarea se va face în cadrul secţiunii B4.2 CV-ul 

mentorului, din cererea de finanţare. 

 
4. Cum se calculează perioada de la primirea titlului de doctor până la depunerea cererii de finanţare 

în cazul în care s-a beneficiat de concediu creştere copil, şi cum se justifică această perioadă? 

Raspuns: Din perioada trecută de la data obţinerii titlului de doctor până la data finalizării cererii de 

finanţare, se scade perioada în care s-a beneficiat de concediu de creştere copil. Această perioadă 

trebuie dovedită, la depunerea proiectului, prin încărcarea în platformă a unor documente oficiale. 

 

5. Pentru domeniul Stiinte sociale si economice cu ce se asimileaza calitatea de Editor? Cum se aplica 

formula? 

Raspuns: În cazul în care pe carte există un singur editor, acesta se asimilează cu calitatea de autor 

principal, astfel S=1. În cazul în care există mai mulţi editori fiecare se asimilează cu calitatea de 

coautor S= 0.5 

 

6. Având în vedere precizarea din Pachetul de Informatii referitoare la faptul că se menţine textul 

care marchează informaţiile şi secţiunile obligatorii ale cererii, acesta se ia în calcul şi în numărul 

maxim de pagini impus la secţiunile cu această precizare (B1.1, B4.1, B4.2, C)? 

Raspuns: La scrierea fiecărei secţiuni se va menţine textul care marchează informaţiile şi secţiunile 

obligatorii ale cererii de finanţare iar acesta nu se va contoriza la numărul maxim impus de pagini. 

 

7. Pentru domeniul Ştiinţe umaniste: în pachetul de informații se specifică la categoria (6) că pentru 
Studii/ Articole de specialitate publicate în Volume colective apărute la edituri din România, 
Republica Moldova și Ungaria și suplimente tematice ale unor reviste din aceste țări, care au mai 
mult de 10 intrări în catalogul KVK, se punctează cu 20 de puncte în timp ce pentru aceeași categorie 
dar publicate în (5.7) Străinătate (în afara Ungariei și Republicii Moldova), cu mai mult de 20 de 
intrări punctajul este de 30. În cazul unui studiu apărut într-un volum colectiv care a fost publicat la 
CEU Press în 2013 și figurează cu două locații de publicare Budapesta și New York, cum se va încadra 
pentru îndeplinirea standardelor minimale de eligilitate?   
Raspuns: Locul apariției este decis de aplicant potrivit încadrării celei mai convenabile. 
 
8. În cazul în care aplicantul este co-autor al unui studiu publicat într-un volum colectiv, nu co-autor 
al volumului ca urmare a faptului că a scris individual un studiu sau mai multe în volum, se iau în 
considerare pentru eligibilitate studiile şi volumele colective în care aplicantul este co-autor? 
Raspuns: Se ia în calcul fiecare categorie (autor de articol și editor de volum, acolo unde este cazul). 



 
9. În pachetul de informaţii, la punctul B1.2. Vizibilitatea şi impactul contribuţiei ştiinţifice a 
directorului de proiect, in cazul formatului de prezentare al articolelor, se solicită inclusiv categoria 
(Q1; Q2 etc) în care este încadrat jurnalul la care a fost publicat articolul. În cazul unui jurnal încadrat 
la mai multe categorii (Q1 sau Q2 sau Q3 sau Q4) cum se alege categoria? Se alege categoria care il 
favorizeaza pe Directorul de proiect? 
Raspuns: Da. 
 
10. În pachetul de informaţii, la punctul B1.2. Vizibilitatea şi impactul contribuţiei ştiinţifice a 
directorului de proiect, in cazul formatului de prezentare al articolelor (pagina 21), se solicită să se 
specifice dacă articolul este in domeniul proiectului. Din motive de aplicabilitate, propunerea de 
proiect se încadrează cel mai bine într-un domeniu, dar publicaţiile aplicantului sunt într-un alt 
domeniu. Domeniul proiectului la care se face referire în formatul de prezentare al articolelor este 
strict domeniul principal al propunerii de proiect sau acesta poate include şi domeniile importante 
pentru propunerea de proiect?  
Raspuns: Trebuie precizat dacă articolul este în domeniul de încadrare a proiectului. 
 
11. Pentru domeniul Ştiinţe Umaniste: Un articol publicat în anul 2014 într-o revistă indexată în ERIH, 
revista regăsindu-se pe platforma ERIH PLUS  
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=483345 , se poate lua 
în calcul pentru îndeplinirea standardelor de eligibilitate desi acesta nu se regăseste la căutarea în 
platforma ERIH PLUS? 
Raspuns: Da, dacă revista este din afara României. 
 

12. În cazul în care aplicantul a beneficiat de o bursă de cercetare (Fellowship la secţiunea Ştiinţe 

sociale) la ICUB (Universitatea din Bucureşti) pentru anul 2020/2021), aceasta se asimilează cu un 

proiect de cercetare tip PD finantat din fonduri publice? 

Raspuns: Bursa de cercetare este o bursa institutionala nu un proiect de cercetare. Criteriul de la 
punctul 4, litera d) din Pachetul de informatii, se aplica doar pentru proiectele de tip PD (finantate in 
PN II sau PN III). 
 

13. În cazul în care aplicantul a beneficiat de o bursă postdoctorală din fonduri UE, POCU (de ex: 
POCU/380/6/13/124146), aceasta se asimilează cu un proiect de cercetare tip PD finantat din 
fonduri publice? 
Raspuns: Proiectele POCU sunt proiecte institutionale, iar in  institutie se acorda burse de cercetare 

nu proiecte de cercetare. Astfel, un beneficiar de asemenea bursa nu a fost director de proiect. 

Criteriul de la punctul 4, litera d) din Pachetul de informatii, se aplica doar pentru proiectele de tip PD 

(finantate in PN II sau PN III). 

 
14. În cazul în care aplicantul a făcut parte în anul 2014 dintr-un proiect POSDRU (Cresterea 
atractivitatii si performantei programelor de formare doctorala si postdoctorala pentru cercetatori in 
stiinte ingineresti, cod contract: POSDRU/159/1.5/S/137070), acesta se asimilează cu un proiect de 
cercetare tip PD finantat din fonduri publice? 
Raspuns: Proiectele POSDRU sunt proiecte institutionale, iar in  institutie se acorda burse de 
cercetare nu proiecte de cercetare. Astfel, un beneficiar de asemenea bursa nu a fost director de 
proiect. Criteriul de la punctul 4, litera d) din Pachetul de informatii, se aplica doar pentru proiectele 
de tip PD (finantate in PN II sau PN III). 
 
 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=483345


15. În cazul în care aplicantul va deveni bursier al Colegiului Noua Europă, mai poate aplica pentru un 
proiect tip PD, competitia 2021? 
Raspuns: Da. 

 


