Întrebări frecvente - Proiecte de mobilitate pentru cercetători – Competitie 2019
1. Se poate solicita finanţare pentru o conferinţă care se va desfăşura în ianuarie 2020?
Nu. Se poate solicita finanţare pentru conferinţele ce se desfăsoară în perioada 21 mai – 10 decembrie 2019.
2. În cazul unei manifestări ştiinţifice sau a unui stagiu de pregătire la care s-au înscris mai multe persoane de
la aceeaşi instituţie, se poate depune o singură Cerere de Finanţare, în care să fie nominalizate toate aceste
persoane?
Nu. Cererile de finanţare se depun de către fiecare cercetător/cadru didactic.
O persoană poate depune o singură aplicaţie care să cuprindă una sau mai multe activităţi sau poate depune
câte o aplicaţie pentru fiecare tip de activitate pentru care solicită finanţare dar trebuie să aibă în vedere că
poate solicita finanţare o singură dată pe tip de activitate şi cu încadrarea bugetului solicitat din toate
aplicaţiile în valoarea totala de max. de 22.000 lei.
3. Cererile de finanţare se depun doar în limba română?
Da, conform precizărilor din pachetul de informaţii, punctul 5 „Prezentarea cererilor de finanţare” –
redactarea aplicaţiei se face în limba română.
4. Pentru accesul la infrastructuri de cercetare, biblioteci/arhive/baze de date în cazul în care accesul nu se
va face on-line sunt eligibile şi cheltuieli pentru transport, cazare şi diurnă?
Da.
5. În cererea de finanţare, la instituţia gazdă se completează datele instituţiei din România în care
cercetătorul este angajat?
Da.
6. Este un model impus pentru documentul care trebuie să ateste accesul la stagiul de pregătire/ la
infrastructura?
Nu. Din document trebuie să reiasă numele persoanei ce va accesa infrastructura, apartenenţa instituţională,
perioada în care se va desfăşura deplasarea şi ce anume va avea la dispoziţie din partea instituţiei din
străinătate.
7. În cazul în care am beneficiat de finanţare pentru o activitate în cadrul competitie 2018 –“Proiecte de
mobilitate pentru cercetători” este posibilă depunerea unei aplicaţii in competiţia 2019?
Da, cu condiţia să nu mai fi fost finanţate din alte surse.
8. Pentru participarea la o conferinţă internaţională de prestigiu este suficient dacă se ataşează ca document
doveditor doar acceptul lucrării?
Nu, conform precizărilor din pachetul de informaţii se vor ataşa documente care să ateste
invitaţia/acceptarea lucrării la conferinţă şi copia după forma în care lucrarea a fost acceptată în care există
specificată apartenenţa instituţională a autorului.

9. Se poate participa la şcoala de vara în cadrul acestui instrument de finanţare?
Nu, se poate aplica în cadrul acestui instrument de finanţare pentru: participare la o conferinţă cu lucrare
invitată sau acceptată spre prezentare; stagiu/curs de pregătire în străinătate pentru înţelegerea/învăţarea
unei noi tehnici necesare utilizării unui echipament existent în instituţie; publicare în regim open access;
acces la infrastructuri de cercetare neexistente în România (inclusiv biblioteci/arhive/baze de date); activităţi
necesare protejării drepturilor de proprietate intelectuală, cu îndeplinirea condiţiilor de acordare conform
Pachetului de informaţii aprobat prin Ordin de Ministru.

