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RESURSE UMANE 
 

 O persoana care este director de PCE  poate fi si mentor al unui PD in acelasi timp? 
 
Da. 
 

 Se poate depune un proiect de cercetare de tip TE ca si director, in conditiile in care persoana 
este postdoctorand POSDRU? 

 
O persoana care este beneficiara unei burse postdoctorale finantata prin fonduri de coeziune, 
aflata în ultimele 12 luni de derulare ale bursei, poate candida pentru obtinerea unei finantari 
pentru un proiect de tip TE Competitia 2011. In cazul acceptarii la finantare a proiectului tip TE 
Competitia 2011, acesta va incepe ulterior finalizarii bursei postdoctorale. Data inceperii 
derularii va fi negociata la data semnarii contractului de finantare. 

 

 Exista limita de varsta pentru membrii echipei de cercetare? 
 
Nu exista limita de varsta pentru membrii echipei de cercetare. Directorul de proiect are 
intreaga responsabilitate de a forma echipa de cercetare. Aceasta poate fi constituita din: 
cercetători seniori, cercetători postdoctorali, studenţi-doctoranzi, masteranzi, studenţi, 
tehnicieni; în funcţie de specificul proiectului, pot să nu existe alţi membri ai echipei în afara 
directorului de proiect.  

 

 Daca se indeplinesc criteriile de eligibilitate se pot depune: un proiect de tip PD (Proiecte de 

cercetare postdoctorala), unul de tip TE (Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de 

tinere echipe de cercetare independente) si unul de tip PCE (Proiecte de Cercetare Exploratorie) 

simultan in aceasta competitie? 

Nu. În cazul în care in aceasta competitie, sunt depuse mai multe propuneri de proiecte de tip 
PD, TE sau PCE de către acelaşi director de proiect, toate aceste propuneri de proiecte sunt 
declarate neeligibile. 
 

 Pentru un proiect de tip PD, daca o persoana  are  8 articole ISI,  vor mentiona  trece doar 3 
      dintre acestea pe care le considera mai importante? 

 
Da. Se vor indica cele mai importante lucrări ale directorului de proiect (maxim 3) in care se pot 
include articole, monografii sau brevete de inventie. 

 

 Poate fi marit numarul de pagini la max. 10 pagini, avand in vedere cerintele impuse, formatul 
paginilor si ca la celelalte proiecte lansate de CNCS a fost posibil acest lucru?  

Nu. Numarul de pagini a fost stabilit in functie de complexitatea instrumentului de finantare  si 
de durata acestuia - PCE si TE - 36 luni /10 pag. , PD – 24 luni/8 pag. 

 La  devizul antecalcul (euro, pentru intreg proiectul) se cere calculul in euro fara a se specifica  

cursul de referinta. Cand facem aceasta conversie trebuie specificata si data in tabelul respectiv? 

Acest calcul se va face automat in platforma de depunere online  -  sectiunea 1. Cursul de 
referinta  1 Euro = 4,3 lei. 
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 Scor relativ de influenta pentru eligibilitatea directorului de proiect - in special ca autor 
"principal" - inseama doar primul autor? 
 
Autorul sau autorii principali ai unei publicaţii se consideră a fi: 

o primul autor, în cazul în care ordinea autorilor unei publicaţii reflectă contribuţia lor la 
publicaţie; 

o autorul corespondent (numit reprint author în Web of Science), în cazul în care acesta 
este indicat; 

o alţi autori a căror contribuţie este indicată explicit în cadrul publicaţiei a fi egală cu 
contribuţia primului autor sau a autorului corespondent; 

o toţi autorii publicaţiei, în cazul în care, conform practicii din domeniu, ordinea autorilor 
unei publicaţii nu reflectă contribuţia lor la publicaţie  

 

 Daca o persoana inca nu are decizia de doctor, dar urmeaza sa o primesca pana la data 
depunerii aplicatiei de finantare, poate se se inscrie in competitie pentru proiecte PD? 

 
Da. Pot depune propuneri de proiecte şi persoanele care şi-au susţinut cu succes teza de 
doctorat, urmând ca obţinerea diplomei să fie făcută până cel târziu la data semnării 
contractului de finanţare. 

 

 Pentru un proiect de tip PD, cercetarea se desfasoara obligatoriu intr-o institutie de cercetare 
din Romania?  
 
Da. Proiectul se desfăşoară într-o instituţie sau unitate de cercetare-dezvoltare din România. 
Instituţia gazdă trebuie să fie alta decât instituţia care a acordat directorului de proiect titlul de 
doctor în ştiinţe. 
 

 O persoana care conduce un proiect de tip Idei - PCE aflat in ultimele 12 luni de derulare, poate 
candida pentru obtinerea unei finantari pentru un proiect de tip TE?  
 
Da. Poate candida pentru obtinerea unei finantari pentru un proiect de tip TE. Acesta poate 
incepe derularea ulterior finalizarii proiectului de tip PCE. Data inceperii derularii va fi negociata 
la data semnarii contractului de finantare. 
 

 In cazul domeniului stiinte sociale, pentru o carte publicata in calitate de autor sau coautor se 
acorda 60 de puncte pentru fiecare carte. Se impart punctele la numarul de autori? 
 
Nu. In calculul punctajului nu se ia in calcul numarul de autori. 
 

 In cadrul proiectului POSDRU calitatea de "director de proiect" este aceeasi cu, calitatea de 

"beneficiar"? 

Da. 
 
 

 Poate fi director de proiect TE o persoana cetatean strain? 
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Da. Insa, directorul de proiect trebuie sa fie angajat cu normă întreagă în instituţia gazdă, pe 
perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată care acoperă cel puţin perioada 
contractului, sau are acordul de angajare cu normă întreagă, din partea instituţiei gazdă, 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 târziu la data semnării 
contractului de finanţare 
 

 Poate fi director de proiect un cercetator daca are articol ISI incadrat la scorul de peste 2, 
articolul afandu-se in procesul de peer-review al jurnalului?  
 
Nu.  
 

 Se tine cont de gradul de cercetare al mentorului? Cu alte cuvinte, mentorul (indeplinind 
conditiile de eligibilitate) trebuie sa fie neaparat CSI (senior researcher), sau poate fi si CSIII cu 
experienta (aplicant la CSI)? 
 
Nu. Mentorul trebuie sa indeplineasca  standardele minimale de eligibilitate. 
 

 Este posibil ca mentorul sa fie chiar conducatorul de doctorat, dar institutia gazda a proiectului 
sa fie diferita de cea care a acordat titlul de doctor? 
 
Da. 
 

 Mentorul directorului de proiect poate fi un profesor strain?  
 
Da, daca mentorul este angajat la institutia gazda a proiectului de cercetare postdoctorala. 
 
 

 Temenul de "articol" cuprinde si subcategoriile "brief report", "case report" sau se refera strict la 
"original/research article"? 

Se refera strict la incadrarea de tip „article”. 

 O persoana care in data de 1 octombrie 2011 (cand incepe derularea proiectelor admise la 
finanţare) intra in ultimele 12 luni de derulare a unei burse postdoctorale finanţate prin fonduri 
de coeziune (POSDRU) este eligibila pentru a aplica pentru un proiect de tip TE? 

 
Nu. (a se vedea si raspunsul la intrebarea nr. 2) 
 

 Poate fi eligibil un director de proiect care acumuleaza scor relativ de influenta prin citarile ISI pe 
care le-a primit? In aceleasi conditii ca cele cerute pentru articole.  
 
Nu. 
 

 Pentru calculul indicelui Hirsch, precum si a numarului de citari se pot folosi si surse alternative 
pentru Web of Science? De exemplu, pentru matematica, Mathscinet este sursa relevanta 
pentru vizualizarea listei de articole semnificative ale unui autor (apar doar articolele publicate 
in reviste prestigioase) si de asemenea poate fi vizualizata lista de citari importante (in articole 
aparute in reviste prestigioase).  
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Nu. 

 Unde se poate incadra productia de software de cercetare in lista celor mai importante lucrari?  
 
Nu se poate incadra direct. Productia de software poate fi reflectata prin publicatii (articole si 
carti) si brevete obtinute.  

 

 Mentorul directorului de proiect tip PD trebuie sa fie din acelasi domeniu?  
 
Da. 
 

 O persoana este angajata in doua institutii de cercetare – dezvoltare, din care in una cu 1/2 
norma. Ce institutie poate fi gazda pentru proiectul postdoctoral? 
 
Institutia care nu a acordat titlul de doctor. 
 

 Daca o persoana candideaza la Tinere Echipe, poate  simultan sa pastreze si norma intreaga de 
CS3, si sa fie directorul unui proiect Tinere Echipe ? 
 
Da, cu respectarea legislatiei in vigoare. 
 

 Daca evaluatorul realizeaza un comentariu la adresa proiectului care poate sa nu fie pe 

subiect/relevant influentand, ca atare, punctajul, de ce nu poate fi discutat si deci contestat mai 

apoi? 

Procedura de evaluare este similara celei utilizate de European Research Council. 

 In ce categorie intra autorii editori ai unei colectii a Academiei Romane, coordonator si membrii 

colectivului? 

Aceasta activitate se regaseste la prestigiul stiintific al autorilor. 


