17 octombrie 2017
București

COMUNICAT DE PRESĂ

In urma apariției unor acuzații cu privire la procedura referitoare la Proiectele de mobilitate
pentru cercetători, UEFISCDI face următoarele precizări :

Competiția pentru proiecte de mobilitate adresate cercetătorilor a fost lansată în data de
01.09.2017. Competiția este deschisă, cu regim continuu de depunere și evaluare, având rolul
de a facilita participarea cercetătorilor la conferințe internaționale de prestigiu, efectuarea de
stagii de pregătire, de a extinde accesul la informație/bibliotecti/baze de date/infrastructuri de
cercetare.
Cererile de finanțare se depun on-line, iar cele declarate eligibile sunt evaluate în cadrul
comisiilor de specialitate ale Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS), organism
consultativ al Ministerului Cercetării și Inovării, format din reprezentanți ai comunității științifice
din România. UEFISCDI verifică cererile de finanțare doar din punct de vedere administrativ,
nu evaluează cererile de finanțare. Procedura este una transparentă și verificabilă.
De la deschiderea competiției până în prezent, au fost depuse

105 cereri de finanțare

(sesiunea 1 de evaluare) și 72 cereri de finanțare (sesiunea 2 de evaluare). Inițial, au fost
acceptate la finanțare 121 de solicitări.
În urma procesului de evaluare (sesiunea 1), au fost primite 11 contestații, din care 9 au fost
soluționate pozitiv, 1 parțial și una a fost respinsă.
În urma procesului de evaluare și afișare a rezultatelor preliminare (sesiunea 2), au fost
primite 13 contestații, acestea se află în proces de analiză. Pe site-ul UEFISCDI, în pagina
programului https://uefiscdi.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-cercetatori, este publicată lista
contestațiilor primite, nu rezoluția acestora.
Pentru acest tip de competiție, o persoană poate beneficia de finanțare o singură dată, pe tip
de activitate (participare conferință, stagiu, acces infrastructuri de cercetare, baze de date,
publicare in regim open access, protejarea dreptului de proprietate intelectuală).
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Pachetul de informații este de asemenea disponibil în pagina programului :
https://uefiscdi.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-cercetatori.
Aplicația D-nei Emilia Șercan solicită finanțarea pentru participarea la o conferință (cheltuieli
de transport, cazare, diurnă și taxa de participare – cheltuieli eligibile prin program). În plus,
prin această cerere de finanțare se solicită și cheltuieli de fellowship - linie de buget introdusă
suplimentar de către aplicant. În urma evaluării, conform fișei de evaluare primită de aplicant,
evaluatorul precizează ”de acord cu admiterea cererii de finanțare în cazul în care este
efectuată micșorarea bugetului prin renunțarea la plata cheltuielilor de fellowship”. În prezent,
contestația D-nei Șercan este în analiză.
Bugetul competiției permite acordarea a aprox. 1000 de granturi de acest tip, finanțarea
acordandu-se, pe bază de competiție, în ordinea depunerii acestora. Astfel, invităm
cercetătorii (persoanele) cu lucrări acceptate la conferințe, care doresc să participe la stagii de
pregătire, acces baze de date și infrastructuri de cercetare să aplice. Pentru un răspuns
favorabil, vă rugăm ca cererile de finanțare să respecte toate prevederile pachetului de
informații.
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