Proiecte de cercetare postdoctorală 2019

Pachet de informații PD 2019 (consultare publică)

4. Criterii de eligibilitate
a). Directorul de proiect este doctor în ştiinţe, având primul titlu de doctor (Ordin de Ministru) obținut în urmă cu cel mult 4 ani, față de
momentul depunerii propunerii de proiect. În cazul în care titlul de doctor nu a fost acordat prin Ordin de Ministru, se ia în considerare data
indicată pe diplomă. Pot depune propuneri de proiecte şi persoanele care şi-au susţinut cu succes teza de doctorat, urmând ca obţinerea
diplomei să fie făcută până cel târziu la data semnării contractului de finanţare;

Observații primite (structurate)
Modificarea sau reformularea criteriului de eligibilitate, astfel:
- Primul titlu de doctor obținut în urmă cu cel mult 5 ani.
- Primul titlu de doctor obținut în urmă cu cel mult 6 ani.
- Primul titlu de doctor obținut în urmă cu cel puțin 2 ani și cel mult 7 ani.
- Primul titlu de doctor obținut în urmă cu cel puțin 5 ani și cel mult 7 ani.
- Primul titlu de doctor obținut în urmă cu cel puțin 5 ani și cel mult 10 ani.
- Primul titlu de doctor obținut între 1 ianuarie 2015 si data semnării contractului de finanţare (inclusiv)
Se propune adăugarea unei precizări privind recunoașterera diplomelor obșinute în străinătate, astfel:
- În cazul în care diploma de doctor a directorului de proiect nu este obținută în România, Directorul de proiect este doctor în ştiinţe, având
primul titlu de doctor obținut în urmă cu cel mult 4 ani, față de momentul depunerii propunerii de proiect iar recunoaşterea acesteia trebuie
obţinută cel mai târziu la data semnării contractului de finanţare.
Eliminarea nr. de ani din acest criteriu.
Introducerea unei precizări clare referitoare la perioada în care aplicantul nu a mai avut activitate științifică (concediu creștere copil).

Modificarea sau reformularea criteriului de eligibilitate, astfel:
- vârsta mai mică sau egală cu 45 ani (nu a împlinit vârsta de 46 ani);
- vârsta mai mică sau egală cu 35 ani (nu a împlinit vârsta de 36 ani); Excepție fac cercetătorii care efectuează sau au efectuat un program de
rezidențiat în domeniile reglementate la nivel european (medicină generală, medicină dentară, farmacie), pentru care limita de vârstă este
4. Criterii de eligibilitate
extinsă la 40 de ani. Pentru justificarea acestei excepții se va prezenta, la contractarea finanțării, fie un act care atestă statutul de medic
b). Directorul de proiect are, la momentul depunerii propunerii de proiect, vârsta mai mică sau egală cu 40 ani (nu a împlinit vârsta de 41 ani); rezident (în traducere autorizată dacă rezidențiatul se desfășoară în străinătate), fie diploma de medic specialist (în traducere autorizată dacă
diploma a fost obținută în străinătate).
Eliminarea acestui criteriu de vârstă.
4. Criterii de eligibilitate
d).Proiectul se desfăşoară într-o organizaţie de cercetare-dezvoltare din România, numită în continuare instituţie gazdă. Instituţia gazdă nu
poate fi o întreprindere, în sensul legislaţiei privind ajutorul de stat;

Se propune adăugarea unei precizări: Instituția gazdă să fie distinctă de instituția care a acordat titlul de doctor directorului de proiect.

4. Criterii de eligibilitate
f). Directorul de proiect este angajat în instituţia gazdă din România, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată care acoperă cel
puţin perioada contractului de finanțare, sau are acordul de angajare, din partea instituţiei gazdă, cel puţin pe perioada contractului de
finanțare. 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;

Reformularea criteriului de eligibilitate, astfel:
Directorul de proiect nu este angajat în instituția gazdă din România, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată și nu a fost deloc
angajat în România după finalizarea studiilor universitare de doctorat (acordarea titlului de doctor) dar are acordul de angajare, din partea
instituției gazdă, cel puțin pe perioada contractului de finanțare (Directorul de proiect nu lucrează în România și nici nu a lucrat deloc în
România după obținerea titlului de doctor, cu excepția directorului de proiect care provine din străinătate.). În cazul deciziei de acordare a
finanțării, contractul de angajare trebuie să fie încheiat de directorul de proiect cu instituția gazdă cel târziu la data semnării contractului de
finanțare.
Introducerea unui criteriu de vârstă pentru Mentor (63 de ani la momentul depunerii proiectului).

4. Criterii de eligibilitate
g).Există acordul de a mentora directorul de proiect din partea unui conducător de doctorat sau a unui cercetător cu atestat de abilitare, angajat
sau care are un acord de colaborare în instituţia gazdă a proiectului, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată care acoperă cel
puţin perioada contractului, sau are acordul de angajare, din partea instituţiei gazdă, cel puţin pe perioada contractului. Mentorul nu poate fi
conducătorul de doctorat al directorului de proiect;

Introducerea de Standarde minimale de eligibilitate pentru Mentor:
- condițiile minimale pentru director PCCF 2016
- standardele minimale de acceptare de CNATDCU a dosarului de abilitare, chiar dacă nu a obținut atestatul de abilitare.
Mentorul să poată fi Conducătorul de doctorat al directorului de proiect.
Mentorul să nu fie obligat să aibă atestat de abilitare sau să fie conducător de doctorat.
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4. Criterii de eligibilitate
h). O persoană poate depune, ca director de proiect, o singură propunere de proiect de tip PD - Competiţia 2019 sau o propunere de tip TE Competiţia 2019. În cazul în care sunt depuse mai multe propuneri de proiecte (indiferent de tip) de către acelaşi director de proiect,
propunerile de proiecte sunt declarate neeligibile;
4. Criterii
Criterii de
de eligibilitate
eligibilitate
4.
a).
de proiect
este doctor
în ştiinţe,
avândlaprimul
de doctor
(Ordin de Ministru)
obținut
în urmă cu cel mult 4 ani, față de
j).ODirectorul
persoană poate
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de mentor,
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3 proiecte
postdoctorale
în prezenta
competiție.
momentul depunerii propunerii de proiect. În cazul în care titlul de doctor nu a fost acordat prin Ordin de Ministru, se ia în considerare data
indicată pe diplomă. Pot depune propuneri de proiecte şi persoanele care şi-au susţinut cu succes teza de doctorat, urmând ca obţinerea
diplomei
6.
Buget.să fie făcută până cel târziu la data semnării contractului de finanţare;
Se consideră că un director de proiect provine din străinătate, şi beneficiază de excepţia de mai sus, dacă satisface cumulativ următoarele
condiţii:
a. a fost salariat sau bursier al unei entităţi din străinătate, cu contract pe termen determinat sau nedeterminat, pe o perioadă cumulată de cel
puţin 2 ani, în ultimii 4 ani, şi
b. are, în derulare, un contract de angajare sau de bursă în străinătate, la momentul depunerii propunerii de proiect.

Observații primite (structurate)
O persoană să poată depune, ca director de proiect, cel mult două propuneri de proiect de tip PD - Competiţia 2019
Se propune adăugarea unei precizări: Aplicantul să nu fi fost director proiect PD finanțat în competițiile anterioare

Se propune reformularea criteriului, astfel: Un mentor poate participa la competiție cu maxim 3 proiecte postdoctorale.

Se propune modificarea criteriului, astfel:
Se consideră că un director de proiect provine din străinătate, şi beneficiază de excepţia de mai sus, dacă satisface cumulativ următoarele
condiţii:
a. a fost salariat sau bursier al unei entităţi din străinătate, cu contract pe termen determinat sau nedeterminat, pe o perioadă cumulată de cel
puţin 1 an, în ultimii 5 ani, şi
b. are, în derulare, un contract de angajare sau de bursă în România sau străinătate, la momentul depunerii propunerii de proiect.

6. Buget.
Bugetul alocat prezentei competiţii, pentru întreaga perioadă de derulare a proiectelor, este de 55.000.000 lei.

Se propune reducerea bugetul alocat prezentei competiţii, pentru întreaga perioadă de derulare a proiectelor, la 30.000.000 lei.

Cheltuieli eligibile.
cheltuieli indirecte (regie) - se calculează ca procent (max. 20%) din cheltuielile directe: cheltuielile cu personalul, cheltuieli de logistică
(exceptând valoarea cheltuielilor pentru echipamente CD) și cheltuieli de deplasare.

Se propune reducerera cheltuielilor indirecte (regie) - la max. 15% din cheltuielile directe

Cheltuieli eligibile.
Cheltuieli cu personalul - numai pentru directorul de proiect și mentor; aceste cheltuielil includ contribuțiile legale aferente salariilor și
veniturilor asimilate acestora. Salarizarea mentorului este opțională.

Se propune limitarea numărului de ore pentru mentor pentru limitarea salariului alocat mentorului.

Procedura de depunere.
Cererea de finanţare se scrie în limba engleză conform Anexei 2, la prezentul Pachet de informaţii.

Cererea de finanţare să se scrie în limba engleză sau română.

9. Procesul de evaluare
Proiectele sunt evaluate de experţi recunoscuţi internațional și care îndeplinesc criteriile de selecție prezentate în Anexa 3.

Proiectele să fie evaluate de experţi:
- români, recunoscuţi internațional și care îndeplinesc criteriile de selecție.
- străini, recunoscuţi internațional și care îndeplinesc criteriile de selecție.
- pe subdomeniile proiectului.

Introducerea unei precizări suplimentare, astfel:
Evaluarea individuală.
După finalizarea evaluării individuale, personalul UEFISCDI va pune la dispoziţia directorilor de proiecte, în conturile din platforma on-line de Dacă între punctajele acordate de cei trei evaluatori există diferențe mai mari de 30 puncte, propunerea de proiect va fi alocată spre reevaluare
depunere a propunerilor de proiecte, fișa de evaluare (concatenată) cu cele 3 evaluări individuale.
altor trei evaluatori.

Evaluarea în panel.
În cadrul şedinţei de panel, fiecare propunere de proiect fără consens realizat este prezentată şi analizată în cadrul panelului. Pentru fiecare
proiect, panelul stabileşte punctajul final și întocmește Raportul final de evaluare.

Se propune adăugarea unei precizări: Panelul să evalueze integrarea adecvată a propunerii de proiect la acest domeniu/panel
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Publicarea rezultatelor evaluării
Proiectele care au obținut un punctaj final mai mic de 80 puncte sunt declarate nefinanţabile.

Observații primite (structurate)

Reducerera punctajului pentru proiectele declarate nefinanţabile la 75 puncte.

11. Portabilitatea proiectului de cercetare
4.
Criterii de
eligibilitate
UEFISCDI
poate
permite directorului de proiect transferul proiectului către altă instituţie gazdă din ţară, cel mult o dată şi numai pe parcursul De menționat în plus, că noua instituție gazdă trebuie să aibă același nivel de organizare a studiilor și cercetării ca și cea inițială.
a).
Directorul
proiect
este de
doctor
în ştiinţe,
având primul titlu de doctor (Ordin de Ministru) obținut în urmă cu cel mult 4 ani, față de
primelor
12 lunidedin
perioada
derulare
a proiectului.
momentul depunerii propunerii de proiect. În cazul în care titlul de doctor nu a fost acordat prin Ordin de Ministru, se ia în considerare data
indicată pe diplomă. Pot depune propuneri de proiecte şi persoanele care şi-au susţinut cu succes teza de doctorat, urmând ca obţinerea
diplomei
să fie făcută
până cel
13.
Calendarul
competiţiei
. târziu la data semnării contractului de finanţare;
Amânarea perioadei de depunere a cererilor de finanţare după finalizarea anului univeristar în curs, după 30 septembrie
Depunerea cererilor de finanţare - Septembrie 2019

ANEXA 1. Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect.
Pentru domeniile principale D1 – D12 – min. o publicaţie (document type: „article” sau „review”), în tema propunerii de proiect, apărute în
reviste situate în top 50%, zona roşie şi galbenă.

Modificarea sau reformularea standardului de eligibilitate, astfel:
- min. o publicaţie (document type: „article” sau „review”), în tema propunerii de proiect, apărute în reviste situate în top 50%, zona roşie şi
galbenă sau min. o recenzie verificată pe Publons, în tema propunerii de proiect, pentru reviste situate în top 50%, zona roșie și galbenă.
Clasamentul revistelor este realizat în funcție de valorile nenule ale factorului de impact sau scorului de influență (AIS), calculate de Clarivate
Analytics și publicate în Journal Citation Reports, ediția iunie 2018. Se ia în calcul încadrarea cea mai favorabilă pentru directorul de proiect.
(Directorul de proiect are minim h-index = 4, cel puțin 50 de citări în Web of Science Core Collections și cel puțin 40 de recenzii verificate pe
Publons, din care cel puțin 2 recenzii pentru 2 reviste diferite din zona roșie.)
- min. o publicaţie (document type: „article” sau „review”), în tema propunerii de proiect, apărute în reviste situate în top 50%, zona roşie şi
galbenă, fără participarea conducătorului de doctorat.
Să existe standarde minimale la finalizarea proiectului, nu standarde minimale de eligibilitate a directorului de proiect la depunere.

Clasamentul revistelor să fie realizat în funcție de valorile nenule ale factorului de impact sau scorului de influenţă (AIS), calculate de
ANEXA 1. Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect.
Clasamentul revistelor este realizat în funcție de valorile nenule ale factorului de impact sau scorului de influenţă (AIS), calculate de Clarivate Clarivate Analytics şi publicate în Journal Citation Reports, corespunzătoare anului publicării articolului; iar în cazul în care anul de publicare
nu se regăsește în baza de date, se va alege anul cel mai apropiat.
Analytics şi publicate în Journal Citation Reports, ediţia iunie 2018.
Clasamentul revistelor este realizat în funcție de valorile nenule ale factorului de impact sau scorului de influenţă (AIS), calculate de Clarivate
Analytics şi publicate în Journal Citation Reports, să fie ediţia iunie 2019.
Modificarea standardelor de eligibilitate pentru rutele complementare astfel:
ANEXA 1. Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect.
Rute complementare: Pentru domeniile principale D11 – D13 min.două publicaţii, în tema propunerii de proiect, în ERIH Plus (categoriile Int Pentru domeniile principale D11 – D13 min. două publicaţii, în tema propunerii de proiect, în ERIH Plus
1 și Int 2 din evaluarea 2011)
ANEXA 2. Cererea de finantare. Domeniile în care se încadrează proiectul
Domeniul principal:
Subdomenii:
Aria de cercetare principală:
Aria de cercetare secundară:
Aria de cercetare secundară:

Se propune adăugarea unei informații suplimentare: Directorul de proiect să explice de ce consideră că tema propunerii de proiect aparține
domeniilor pentru care a optat

ANEXA 2 - Cererea de finanţare

Se propune introducerea unei precizări cu privire la elementele de noutate aduse de articolele publicate (nu doar lista articolelor), factorul de
impact al jurnalelor în care au fost publicate, precum și numărul de citări independente a acestor articole, atât pentru directorul de proiect cât și
pentru mentor.
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ANEXA 3 – Criterii de selecție experți evaluatori
Expertul evaluator a derulat cel puţin un proiect de cercetare câştigat prin competiţie naţională sau internaţională, în calitate de director de
proiect/responsabil partener;
4. Criterii de eligibilitate
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de proiect
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ANEXA
3 – Criterii
de selecție
experți
evaluatori.
momentul
depuneriicapropunerii
de proiect.
În cazul
în care
titlulsau
de doctor
nu a fost
acordat
prin Ordin
ia înroşie
considerare
data
- min. 4 publicaţii
autor principal
(document
type:
„article”
„review”),
apǎrute
în reviste
situatedeînMinistru,
top 50%,sezona
şi galbenă.
indicată
pe diplomă.
Poteste
depune
propuneri
de de
proiecte
şi nenule
persoanele
care şi-aude
susţinut
succes
tezadedeinfluenţă
doctorat,(AIS)
urmând
ca obţinerea
Clasamentul
revistelor
realizat
în funcție
valorile
ale factorului
impactcu
sau
scorului
calculate
de Clarivate
diplomei să
făcută până
cel târziu
la data
semnării
contractului
de finanţare;
Analytics
şi fie
publicate
în Journal
Citation
Reports,
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iunie 2018.

Observații primite (structurate)

Modificarea criteriului de selecție pentru evaluatori astfel:
Expertul evaluator a derulat cel puţin un proiect de cercetare câştigat prin competiţie naţională sau internaţională, în calitate de membru, în
ultimii 10 ani;

Se propune ca expertul evaluator să aibă un h-index minim de 6. În plus, se consideră că între criteriile de selecție a evaluatorilor pentru
propunerile de PD și cei pentru TE, ar trebui să existe diferențe, impuse de gradul diferit de complexitate a proiectelor evaluate.
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