Întrebări frecvente Proiecte de Cercetare Exploratorie – Competitie 2016
1. Care este data de la care se calculează minim 8 ani de la obţinerea titlului de doctor: data ordinului
ministrului sau data susţinerii diplomei de doctor?
Directorul de proiect trebuie să fie doctor în ştiinţe, având titlul obţinut (data emiterii diplomei de doctor
prin ordinul Ministrului) în urmă cu cel puţin 8 ani faţă de momentul depunerii propunerii de proiect.
2. Un director de proiect poate depune acelaşi proiect atât în cadrul competiţiei „Proiecte de Cercetare
Exploratorie” cât şi în competiţia „Proiecte Complexe de Cercetare de Frontieră”?
Nu, instrumentele de finanţare au scopuri diferite.
3. În cazul unui director de proiect angajat la o instituţie din străinătate trebuie să se facă dovada
întreruperii activităţii în străinătate la momentul depunerii aplicaţiei?
Nu, la momentul depunerii aplicaţiei trebuie să existe acordul instituţiei gazdă privind angajarea cu normă
întreagă a directorului de proiect, cel puţin pe perioada contractului. În cazul deciziei de acordare a
finanţării, contractul de angajare trebuie să fie încheiat de directorul de proiect cu instituţia gazdă cel tîrziu
la data semnării contractului de finanţare iar directorul de proiect va face dovada întreruperii activităţii în
străinătate şi îşi va desfăşura activitatea (normă întreagă) în România, în instituţia gazdă a proiectului.
4. În cadrul secţiunii D, cele 2 pagini aferente bibiliografiei sunt incluse în cele 10 pagini alocate descrierii
proiectului?
Conform cererii de finanţare, numărul de pagini pentru secţiunea D este de maxim 10 şi 2 pagini maxim
pentru bibliografie.
5. Cercetătorii străini (UE şi Republica Moldova) pot fi incluși ca membrii în echipa de proiect?
Da, cu respectarea legislației în vigoare privind angajarea cetățenilor străini.
6. O persoana poate depune, în calitate de director de proiect, un proiect în cadrul competiţiei „Proiecte
de Cercetare Exploratorie” şi un proiect de tip experimental – demonstrativ cu teme de cercetare diferite?
Da, pachetul de informații nu impune restricții privind participarea în calitate de director de proiect in
cadrul altor tipuri de instrumente de finanţare.
7. În structura echipei trebuie să existe minim o poziţie de doctoranzi/masteranzi echivalent normă
întreagă sau doar minim o poziţie pentru doctoranzi/masteranzi?
În structura echipei trebuie să existe minim o poziţie de doctoranzi/masteranzi echivalent normă întreagă.
8. Cererile de finanţare se depun în 2 etape (în prima etapă se depun doar secţiunile B1, B2, B3 şi apoi daca
se trece de prima etapă de evaluare se depun şi secţiunile C1,C2 şi D) ?
Conform Pachetului de informaţii, depunerea cererilor de finanţare se face într-o singură etapă, utilizânduse platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro, iar procesul de evaluare se va realiza în două
etape.

9. Există posibilitatea ca parte din informaţiile aferente unei secţiuni să se includă sub forma unei Anexe la
Cererea de finanţare dar care să nu fie considerată în numărul maxim de pagini impus pe respectiva
secţiune?
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Nu, trebuie sa se respecte precizările din cererea de finanţare privind numărul maxim de pagini impus pe
fiecare secţiune cât şi formatarea textului. În cadrul fiecarei secţiuni trebuiesc completate informaţiile
solicitate. Depașirea numărului de pagini stabilit pentru fiecare secțiune precum şi orice modificare a
parametrilor privind formatarea textului (cu excepția figurilor, tabelelor sau a legendelor acestora) duce la
declararea automată a cererii de finanțare ca neeligibilă.
10. Articolele publicate în reviste indexate în Web of Science, încadrate cu tipul de document: „article;
proceeding paper” sunt sau nu luate în considerare la evaluarea profilului ştiinţific al directorului de
proiect?
Conform menţiunilor din Cererea de finanţare, pentru a exista şansa obţinerii calificativului „Calitate
adecvată pentru a trece în Etapa II", directorul de proiect trebuie să demonstreze o activitate cu o
vizibilitate medie sau peste medie în comunitatea internaţională:
- Pentru Science si Social Science: minimum 3 publicaţii ca autor principal (document type: „article” sau
„review”) apărute în reviste situate în „top 50 of all journals published in the research field of the project
proposal”.
- Pentru Arts and Humanities, existenţa a 3 publicaţii ca autor principal (document type : article sau
review) apărute în reviste indexate în Arts and Humanities Citation Index.
- Rute complementare pentru ştiinţele socio-umane:
 ERIH Plus (categoriile Int 1 și Int 2 din evaluarea 2011):
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erih/searchForm
 publicații specifice domeniului aplicației, apărute la edituri străine de prestigiu, potrivit listei de la
adresa:
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/Edituri%20prestigiu%20international_Arte%20&%2
0Stiinte%20Umaniste.pdf
11. O persoană, director al unui proiect de tip TE din Competitia 2014, aflat în derulare, poate depune în
calitate de director de proiect o aplicaţie în cadrul competiţiei 2016 "Proiecte de Cercetare Exploratorie"?
Da, pachetul de informații nu impune restricții privind participarea în calitate de director de proiect în
cadrul altor tipuri de instrumente de finanţare.
12. O persoană, director al unui proiect de tip IDEI din Competitia 2011 sau 2012, aflat în derulare, dar
care se finalizează anul acesta, poate depune în calitate de director de proiect o aplicaţie în cadrul
competiţiei 2016 "Proiecte de Cercetare Exploratorie"?
Da, pachetul de informații nu impune restricții privind participarea în calitate de director de proiect în
cadrul altor tipuri de instrumente de finanţare.
13. Pentru domeniile Science şi Social Science, la indicarea publicaţiilor, ca autor principal, apărute în
reviste situate "top 50% of all journals published in the research field of the project proposal" se ia în
considerare anul publicării articolului sau lista de referință menţionată în pachetul de informaţii?
La indicarea publicaţiilor, ca autor principal, apărute în reviste situate "top 50% of all journals published in
the research field of the project proposal" se ia în consideraţie lista de referință cu încadrările revistelor în
top 50%, zona roşie şi galbenă indicată în pachetul de informaţii şi disponibilă pe pagina de web a UEFISCDI
la adresa:
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PREMIERE_ARTICOLE/ARTICOLE%202015/ClasamentAIS2015.pdf
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