

O persoana, director al unui proiect IDEI_Proiecte de Cercetare Exploratorie_Competitia 2008,
poate depune un proiect tip PCE in Competitia 2011?
Persoanele care conduc proiecte de tip PCE aflate în ultimele 12 luni de derulare ale proiectului
pot candida pentru obtinerea unei finantari pentru un proiect de tip PCE Competitia 2011. In
cazul acceptarii la finantare a proiectului tip PCE Competitia 2011, acesta va incepe ulterior
finalizarii proiectului aflat în derulare. Data inceperii derularii va fi negociata la data semnarii
contractului de finantare.



O persoană care beneficiaza de o bursa postdoctorala finanţata prin fonduri de coeziune
(POSDRU) poate depune un proiect tip PCE in Competitia 2011?
O persoana care este beneficiara unei burse postdoctorale finantata prin fonduri de coeziune,
aflata în ultimele 12 luni de derulare a bursei, poate candida in vederea obtinerii unei finantari
pentru un proiect de tip PCE Competitia 2011. In cazul acceptarii la finantare a proiectului tip
PCE Competitia 2011, acesta va incepe ulterior finalizarii bursei postdoctorale. Data inceperii
derularii va fi negociata la data semnarii contractului de finantare.



O persoana, director al unui proiect IDEI _Proiecte Complexe de
Exploratorie_Competitia 2008, poate depune un proiect tip PCE in Competitia 2011?

Cercetare

Da, acest lucru este posibil. Directorul de proiect trebuie sa aiba in vedere gradul mare de
implicare in proiectul complex de cercetare exploratorie.


O persoana ce este in acest moment director al unui proiect RESURSE UMANE_Proiecte de
Cercetare Postoctorala_Competitia 2010 poate depune un proiect tip PCE in Competitia 2011?
Persoanele care conduc proiecte de tip PD aflate in ultimele 12 luni de derulare ale proiectului
pot candida in vederea obtinerii unei finantari pentru un proiect de tip PCE. In cazul acceptarii la
finantare a proiectului tip PCE Competitia 2011, acesta va începe ulterior finalizării proiectului
aflat în derulare. Data inceperii derularii va fi negociata la data semnarii contractului de
finantare.



Ce inseamna “institutia gazda nu poate fi o inteprindere, in sensul legislatiei privind ajutorul de
stat“?
Pentru programul IDEI nu se aplica reglementarile legislative privind ajutorul de stat.



O persoana, cetatean strain, poate depune un proiect tip PCE in Competitia 2011?
Da, cu conditia ca directorul de proiect sa fie angajat cu norma intreaga in institutia gazda, pe
perioada nedeterminata sau pe perioada determinata care acopera cel puţin perioada
contractului, sau are acordul de angajare cu norma întreaga, din partea institutiei gazda, cel
puţin pe perioada contractului. In cazul deciziei de acordare a finantarii, contractul de angajare
trebuie sa fie încheiat de directorul de proiect cu instituţia gazda, cel târziu la data semnarii
contractului de finantare



Este suficienta acumularea celor 100 puncte din lucrari publicate in perioada 2001-2011 doar
din lucari stiintifice sau doar din carti sau doar din capitole sau este necesara existenta celor
trei categorii?
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Da, cele 100 puncte necesare pentru standardele minimale de eligibilitate pot fi obtinute doar
din una din cele trei categorii specificate (lucrari stiintifice, carti, capitol).


Este criteriu de eligibilitate ca institutia gazda a proiectului sa fie inscrisa in Registrul Potentialior
Contractori?
Acesta nu este un criteriu de eligibilitate, dar institutia gazda a proiectului trebuie sa fie o
unitate de cercetare – dezvoltare din Romania (inclusiv institutie de invatamant superior).



In ce limba se va depune declaratia pe propria raspundere a institutiei gazda privind acceptarea
implementarii proiectului in institutie in cazul in care proiectul va fi finantat? Exista un formular
tip?
Declaratia pe propria raspundere a institutiei gazda poate fi formulata fie in limba romana, fie in
limba engleza. Nu exista un formular impus.



O persoana, care in prezent este salariata a altei institutii decat instituia gazda a proiectului,
poate fi membru in echipa de cercetare a acestuia?
Da, cu conditia sa incheie un contract de munca cu institutia gazda a proiectului dupa semnarea
contractului de finantare a proiectului in cauza.



Un cercetator roman din strainatate, care va castiga un proiect PCE in Competitia 2011 in
calitate de director de proiect, poate lucra de la distanta sau trebuie sa se mute in Romania?
Se finanteaza doar activitati de cercetare care se desfasoara in unitati de cercetare-dezvoltare
din Romania (inclusiv institutii de invatamant superior).



Un membru intr-o echipa de cercetare a unui proiect poate beneficia, in acelasi timp, de o bursa
POSDRU?
Da, un membru intr-o echipa de cercetare a unui proiect poate beneficia, in acelasi timp, de o
bursa POSDRU, cu respectarea legislatiei in vigoare.



Exista un numar maxim/minim impus de membri in echipa de cercetare a proiectului?
Nu, nu este impus numarul de membri ai echipei.



De ce pentru domeniile diferite de cele umaniste si sociale nu se iau in considerare lucrarile
publicate in reviste indexate in Web of Science daca au statutul de "proceedings paper" (la
stiinte sociale neexistand aceasta limitare)?
Sunt domenii diferite cu practici de evaluare a performantei stiintifice diferite.



Va mai exista o alta competitie in anul 2011 pentru proiecte IDEI “Proiecte de Cercetare
Exploratorie”?
Nu.

.
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Care este perioada maxim admisa de amanare a contractarii proiectului, avand in vedere ca este
specificat in Calendarul Competitiei “in functie de specificul fiecarui proiect, unele pot incepe
ulterior datei de 1 octombrie 2011”?
Se stabileste prin contractul de finantare, in urma negocierii.



Pentru standardele minime de eligibilitate, articolele publicate ca autor principal in reviste
indexate Web of Science trebuie sa fie in domeniul temei propunerii de proiect sau nu este
obligatoriu sa se incadreze in aceiasi tematica?
Pentru standardele minime de eligibilitatea se pot lua in considerare toate articolele publicate
de directorul de proiect in perioada 2001-2011.



Cum se poate face dovada participarii ca si autor de capitol al unei publicatii daca sunt
mentionati numai editorii in Worldcat?
Prin citarea exacta a contributiei proprii in lucrarea respectiva.



Pot fi acceptate si acele articole care sunt acceptate pentru publicare si care au primit indicativul
DOI, dar nu au fost inca indexate in Web of Science?
Nu, articolele trebuie sa fie indexate in Web of Science.



Sunt considerati autori principali ai unei publicatii toti autorii cu contributii egale la publicatie (in
domenii in afara celor specificate)?
Da, daca se specifica explicit acest lucru in articolul publicat.
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