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BURSE DE CERCETARE „Simion Mehedinţi”
Identificator: PN-III-DCD-RU-BSM-2019-1
1. Scop
Stimularea excelenţei ştiinţifice în cercetarea românească, prin asigurarea unor
condiţii adecvate cercetătorilor care beneficiază de un grant de reintegrare acordat
de Fundaţia Alexander von Humboldt, într-o instituţie de cercetare din România.
2. Obiectiv
Creşterea numărului de cercetători români ce doresc să-şi desfăşoare activitatea de
cercetare într-o instituţie din România, după ce au beneficiat de stagii de cercetare
în străinătate.
3. Condiții de acordare
- Instrumentul de finanţare se adresează cercetătorilor din România care au
beneficiat de un stagiu de cercetare în Germania şi au în derulare un grant de
reintegrare, acordat de Fundaţia Alexander von Humboldt ;
- Cercetătorul îşi desfăşoară activitatea într-o universitate sau într-un institut de
cercetare (organizaţie de cercetare) din România ;
- 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.
- O persoana poate beneficia o singură dată de o bursă de acest tip.
4. Buget
Bugetul alocat acestei competiţii este de maximum 3.000.000 lei, pentru perioada
2020-2023.
Sprijinul financiar acordat pentru un program de acest tip, pentru fiecare bursă, este
de max. 7.500 Euro/an, echivalent lei, la cursul de referință al BNR din momentul
semnării contractului.
5. Durata
Durata unei burse individuale de cercetare acordată prin acest instrument de
finanţare este de max.24 luni, fără a depăşi durata grantului de reintegrare acordat
de Fundaţia Alexander von Humboldt.
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6. Cheltuieli eligibile1

-

cheltuieli cu personalul - numai pentru beneficiarul bursei; aceste cheltuieli
includ contribuţiile legale aferente salariilor şi veniturilor asimilate acestora2.

-

cheltuieli de logistică : consumabile de laborator, cheltuieli materiale, cheltuieli
pentru diseminare, informare-documentare, acces la infrastructura de cercetare a
terţilor, organizare workshop-uri, etc.;

-

cheltuieli de deplasare aferente deplasărilor în ţară sau în străinătate ale
beneficiarului, pentru stagii de documentare sau cercetare, participări la
manifestări ştiinţifice de prestigiu din domeniul proiectului.

7. Prezentarea cererilor de finanţare
Depunerea cererilor de finanţare se face într-o singură etapă, utilizându-se platforma
de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro. Cererea de finanţare se scrie în limba
română, conform Anexei 1.
8. Procedura de evaluare și selecție a cererilor de finanţare
Procesul de evaluare a cererilor de finanţare, asigurat de UEFISCDI, presupune
următoarele etape:
8.1. Verificarea eligibilităţii
Propunerile de proiecte primite sunt verificate, pentru a se asigura că toate criteriile
de eligibilitate sunt îndeplinite, atât de instituţia gazdă, cât şi de solicitantul bursei.
Lista cu propunerile de proiecte eligibile va fi afişată pe pagina web a UEFISCDI www.uefiscdi.gov.ro.
Contestaţiile referitoare la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate se pot transmite,
prin e-mail, la adresa burseSM@uefiscdi.ro, prin fax la nr. +40-(0)21-311.5992, sau
direct la sediul UEFISCDI, într-un interval de 3 zile lucrătoare de la data afişării
rezultatelor.
Dacă, pe parcursul sau după finalizarea fazei de evaluare, se constată nerespectarea
vreunuia dintre criteriile de eligibilitate, solicitarea de finanţare va fi declarată
neeligibilă și va fi exclusă din competiție.
1

Categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute în HG 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare - dezvoltare și stimularea inovării, finanțate de la
bugetul de stat;
2
Cheltuielile cu personalul se supun reglementărilor în vigoare privind limita maximă a veniturilor realizate de către
o persoană pentru participarea la unul sau mai multe proiecte, conform art. 26 din Anexa 2 la HG 583/2015 pentru
aprobarea PNCDI III, cu modificările şi completările ulterioare.
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8.2. Evaluarea ştiinţifică
Fiecare cerere de finanţare declarată eligibilă este evaluată, din punct de vedere al
calităţii, de către un panel de experţi independenţi, specialişti în domeniu.
Evaluarea presupune analiza cererii de finanţare şi se va realiza conform Fişei de
evaluare, Anexa 2.
Răspunsul aplicantului
După finalizarea evaluării, personalul UEFISCDI va pune la dispoziţia aplicanţilor, Fişa
de evaluare. Dacă este cazul, răspunsurile aplicanţilor, limitate la max. 1 pagină vor
fi transmise la adresa de e-mail: burseSM@uefiscdi.ro, într-un interval de 3 zile
lucrătoare de la data solicitării iniţiale de răspuns. Punctul de vedere al aplicantului
va fi redactat în limba română şi va consta strict într-un răspuns la observaţiile
critice ale evaluatorilor, aşa cum apar ele în Fişa de evaluare. Răspunsul aplicantului
nu este obligatoriu, iar absenţa sa nu afectează evaluarea finală a cererii de
finanţare.
Panelul de experţi va fi informat cu privire la existenţa răspunsului transmis de către
aplicant. Experţii din panel vor discuta răspunsul aplicantului și pot modifica
argumentat sau păstra Fisa iniţială de evaluare.
Rezultatul final de tip Admis/Respins este stabiIit prin consens în cadrul panelului.
8.3. Publicarea rezultatelor evaluarii
Lista cererilor de finanţare cu calificativul obţinut va fi publicată pe pagina web a
UEFISCDI, www.uefiscdi.gov.ro.
8.4. Informare
Solicitanţii de burse vor primi notificare prin e-mail, la adresa specificată de aceştia
în cererile de finanţare, privind rezultatul evaluării şi transmiterea raportului de
evaluare.
8.5. Contestaţii
Se pot depune contestaţii în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării
rezultatelor evaluării. Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură
considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii.
Contestaţiile se pot transmite prin e-mail la adresa burseSM@uefiscdi.ro, prin fax la
nr +40-(0)21-311.5992 sau direct la sediul UEFISCDI.
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8.6. Finanţarea
Lista cererilor de finanţare propuse la finanţare se înaintează Ministerului Cercetării
şi Inovării, spre aprobare.
Lista aplicaţiilor admise pentru finanţare va fi publicată, pe pagina web a UEFISCDI,
www.uefiscdi.gov.ro. Aplicaţiile se vor finanţa în limita bugetului disponibil.
9.

Contractarea

Pentru fiecare aplicaţie admisă la finanţare se va semna un contract de finanţare
între UEFISCDI şi instituţia gazdă.
Fiecare bursă se evaluează anual, decizia de continuare a finanţării fiind determinată
de rezultatul evaluării.
10.

Calendarul competiţiei

Cererile de finanţare se primesc în regim continuu, până la epuizarea bugetului
alocat, dar nu mai târziu de 15 noimebrie a.c.
Cererile vor fi analizate şi admise / respinse în ordinea primirii lor.

Nota: UEFISCDI prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (RGPD 2018) şi a Legii 190/2018 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date, https://uefiscdi.ro/protectia-

datelor-cu-caracter-personal.
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Anexa 1 – Cererea de finanţare
A. Informaţii generale
Solicitant şi instituţia gazdă din România:
Nume:
Nume anterioare (dacă este cazul):
Prenume:
Data naşterii:
Doctor din anul:
Telefon:
Adresa de e-mail:
Numele instituţiei:
Adresa instituţiei:
Rector /Director: (Nume/ Prenume)
Buget total solicitat:
Domeniul de interes:
B. Prezentarea bursei acordate de Fundaţia Alexander von Humboldt (perioadă,
instituţia gazdă din Germania, tema de cercetare, rezultate obţinute, etc.)
C. Prezentarea grantului de reintegrare acordat de Fundaţia Alexander von
Humboldt (perioada de derulare, tema de cercetare, rezultate aşteptate, etc.)
D. Bugetul solicitat (max. 2 pagini)
(se vor prezenta categoriile de buget, valoare an/total, deplasările preconizate
(dacă este cazul), organizare evenimente, etc.)
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Anexa 2 – Fişa de evaluare

1. Existenţa bursei şi a grantului de reintegrare acordate de Fundaţia Alexander
von Humboldt.
DA

NU

2. Experienţa ştiinţifică câştigată de solicitant prin bursa acordată de Fundaţia
Alexander von Humboldt şi modul de reintegrare al acestuia in instituţia din
România

Decizia panelului:
Admis

Respins
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