Intrebari frecvente PCE_Competitia 2012

1. O persoana care beneficiaza de o bursa postdoctorala finantata prin fonduri de coeziune
(POSDRU) care se finalizeaza la data de 30.04.2013, poate depune un proiect de tip PCE in
competitia 2012?
Da, se accepta ca o persoana ce finalizeaza bursa postdoctorala finantata prin fonduri de
coeziune (POSDRU) la 30.04.2013, poate depune un proiect de tip PCE in competitia 2012.
2. Ce inseamna închidere a perioadei de depunere a cererilor de finanţare?
Platforma de depunere www.uefiscdi-direct.ro va fi disponibila incepand cu data de 20
martie 2012. Data limita de depunere a cererilor de finantare este 9 aprilie 2012, ora 24.00.
3. Un director de proiect al unui proiect tip TE - competitia 2010 poate sa aplice pentru un
proiect IDEI - competitia 2012?
Conform Pachetului de Informatii – doar o persoana care conduce un proiect de tip TE aflat,
la data de inchidere a perioadei de depunere a cererilor de finantare, in ultimele 12 luni de
derulare ale proiectului, poate candida pentru obtinerea unei finantari pentru un nou proiect
de tip PCE, care va incepe ulterior finalizarii proiectului.
4. Directorul unui proiect in derulare, cat poate amana inceperea efectiva a proiectului
PCE_2012, in cazul propunerii acestuia la finantare?
Pana cel tarziu la data de 30 aprilie 2013.
5. Cercetatorii straini care doresc sa aplice in calitate de director de proiect sau membru al
echipei vor fi angajati ai institutiei gazda a proiectului?
Da, conform Pachetului de informatii, in momentul depunerii unei cereri de finantare in
platforma on –line va fi incarcata si o declaratie pe propria raspundere a institutiei gazda in
limba romana (semnata de reprezentantul legal si stampilata) prin care se certifica
acceptarea implementarii proiectului in institutie, asigurarea spriinului administrativ,
punerea la dispozitia proiectului a infrastructurii necesare, angajamentul de a sprijini
desfasurarea proiectului in bune conditii si angajarea membrilor echipei de proiect, in
conditiile legii, in cazul in care proiectul este finantat. Angajarea directorului de proiect si a
membrilor echipei de cercetare se face in conformitate cu legislatia in vigoare si este
responsabilitatea exclusiva a institutiei gazda.
6. Cum se calculeaza punctajul daca sunt co-autori, iar jurnalul pune numele autorilor in ordine
alfabetica? Daca jurnalul nu precizeaza ordinea autorilor?
Conform Anexei 5 a Pachetului de informatii pct a, b, c sau e, daca articolul este in unul din
domeniile prezentate ca si exceptii.
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7. Coautor la un articol (inclus in baza de date ISI Web of Knowledge), in care apare adresa de
e-mail a aplicantului la corespondenta (nu reprint author, ci doar e-mail adress author), iar
scorul relativ de influenta al acestora este mai mare ca 2 poate fi considerat eligibil?
Nu, conform Anexei 5 din Pachetul de informatii se accepta reprint author sau reprint adress.
8.

Autorul principal al unui articol se considera primul autor, ultimul autor si autorul
corespondent sau se poate considera autor principal daca toti autorii au avut aceeasi
contributie in lucrare?
Poate fi considerat autor principal oricare din autorii articolului daca contributia este indicata
explicit in cadrul publicatiei, conform definitiilor din Anexa 5 a Pachetului de informatii.

9. Aplicantul trebuie sa aiba o singura carte indexata in 3 sau 12 biblioteci sau toate trebuie sa
apara in total in 3 sau 12 biblioteci internationale?
Pentru Domeniul “Stiinte Sociale” fiecare lucrare (carte sau capitol publicat), declarata in
platforma de depunere on-line, trebuie sa fie disponibila in cel putin 12 biblioteci ale unor
instituţii de învăţământ superior din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din
statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, indexate în
catalogul mondial Karlsruher Virtueller Katalog (KVK).
10. Daca la data verificarii eligibilitatii articolele precizate in cererea de finantare sunt in stadiul
de publicatii first on – line ( sunt publicate on-line), pot fi luate in calcul?
Nu, se pot lua in calcul doar articolele ce sunt indexate in ISI Web of Science pana la data
verificarii eligibilitatii.
11. Poate fi considerata institutie gazda, o societate comerciala?
Da, daca este o institutie sau unitate de cercetare-dezvoltare din Romania.
12. Cum se poate dovedi existenta unei lucrari transmise in anumite biblioteci ?
Doar daca se regaseste in catalogul KVK.
13. Pentru articolele din domeniul Informatica (subdomeniul PE6) la verificarea eligibilitatii se
tine cont doar de alternativa precizata in Pachetul de Informatii pentru domeniul
informatica sau verificarea se poate face ca si pentru “Stiintele naturii, stiinte exacte si
stiintele ingineresti”?
Pentru verificarea eligibilitatii se poate tine cont fie de alternativa pentru domeniul
informatica (subdomeniul PE6) fie verificarea se va face pentru “Stiintele naturii, stiinte
exacte si stiinte ingineresti”, nu mixt.
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14. Daca un volum a aparut la o editura din Romania si la una din Ungaria (editie comuna) se
considera aparitie de Romania sau din strainatate?
Decizia de incadrare a volumului, fie ca aparitie in Romania sau strainatate, apartine
aplicantului.
15. 15 intrari in catalogul KVK inseamna 15 biblioteci sau se considera toate categoriile (inclusiv
Google books si altele)?
15 intrari in catalogul KVK insemna existenta in 15 biblioteci.
16. Cum se puncteaza o carte publicata la o editura din Romania care a fost CNCSIS A sau B la
momentul aparitiei publicatiei?
Trebuie sa fie disponibila in catalogul KVK cu cel putin 10 intrari si va fi punctata cu 40
puncte.
17. O persoana ce a depus o propunere de proiect in cadrul Programului “Parteneriate”,
competitia 2011, poate aplica in cadrul Programului “IDEI” pentru un proiect tip PCE in
Competitia 2012?
Da, dar nu aceeasi propunere de proiect.
18. O persoana ce a depus o propunere de proiect in cadrul Programului “IDEI”, Subprogram
Proiecte Complexe de Cercetare Exploratorie, competitia 2011 (evaluare in curs), poate
aplica in cadrul Programului “IDEI” pentru un proiect tip PCE in competitia 2012,
asemanator? Se considera autoplagiat?
Da, dar in cazul finantarii proiectului PCCE, competitia 2011, directorul de proiect are
obligatia de a retrage imediat din competitie/evaluare proiectul PCE, competitia 2012.
19. O persoana ce este in acest moment director al unui proiect de cercetare in colaborare
Romania-Franta, competitia 2011 poate aplica in cadrul Programului “IDEI” pentru un proiect
tip PCE in Competitia 2012?
Da, dar nu aceeasi propunere de proiect.
20. Cum pot fi evidentiate capitolele publicate in volume colective, in Cererea de finantare?
Capitolele publicate in volume colective se pot indica in sectiunea B3.1 in cadrul subpunctului
Monografii.
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21. Pentru indeplinirea standardelor minimale de eligibilitate ce informatii se vor completa in
platforma de depunere on-line pentru studii / articole publicate in volume colective ?
Pentru studii / articole publicate in volume colective se vor completa urmatoarele informatii:
Nume, Prenume autor / autori, Titlu complet studiu / articol, Titlu complet volum colectiv,
Nume / Prenume editor / editori, Localitate, Editura, Anul, pagini, ISBN, numarul de intrari in
catalogul KVK, link-ul catre catalog si se poate incarca si pagina de titlu a volumului colectiv si
cuprinsul.
22. Pentru indeplinirea standardelor minimale de eligibilitate ce informatii se vor completa in
platforma de depunere on-line pentru carti / editii critice/ volume colective editate?
Pentru carti/editii critice / volume colective editate in volume colective se vor completa
urmatoarele informatii: Nume, Prenume autor / autori, Titlu complet carte / editie critica /
volum colectiv, Localitate, Editura, Anul, Nr.pagini, ISBN, numarul de intrari in catalogul KVK,
link-ul catre catalog si se poate incarca si pagina de titlu a volumului colectiv si cuprinsul.
23. Pentru indeplinirea standardelor minimale de eligibilitate ce informatii se vor completa in
platforma de depunere on-line pentru articole publicate in reviste?
Pentru articole publicate in reviste se vor completa urmatoarele informatii: Nume, Prenume
autor / autori, Titlu complet articol, Titlu complet revista, numar tom, Anul aparitiei, Nr.
fascicola, pagini, ISSN si se poate incarca si pagina de titlu a revistei si cuprinsul.
24. In cadrul sectiunii B3.2 se vor indica maxim 5 argumente factuale ale gradului ridicat de
autonomie si respectiv ale vizibilitatii internationale a activitatii de cercetare a directorul de
proiect pentru fiecare categorie precizata sau maxim 5 argumente pentru toate categoriile?
Se vor indica maxim 5 argumente factuale la nivelul intregii sectiuni B3.2, descrescator în
functie de exceptionalitatea realizarilor.
25. Pentru eligibilitatea unui director de proiect ce aplica pe domeniul Stiinte Umaniste se iau in
considerare doar lucrarile care sunt disponibile in biblioteci universitare din Uniunea
Europeana sau OCDE?
Pentru indeplinirea standardelor minimale de eligibilitate la “Stiinte Umaniste” lucrarile
publicate trebuie sa fie disponibile in biblioteci, nefiind necesar ca acestea sa apartina unor
institutii de invatamant superior din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau statele
membre ale OCDE, se accepta intrarile efective in catalogul Karlsruher Virtueller Katalog.
26. Exista un model impus pentru Declaratia pe propria raspundere a directorului de proiect?
Da, un model agreat al acestei declaratii se regaseste pe site-ul UEFISCDI, in cadrul fiecarui
program lansat in competitia 2012.
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27. O persoana, cetatean strain poate depune un proiect tip PCE in cadrul competitie 2012?
Da, cu conditia ca directorul de proiect sa fie angajat cu norma intreaga in institutia gazda
(institutie sau unitate de cercetare-dezvoltare din Romania), pe perioada nedeterminata sau
pe perioada determinata care acopera cel putin perioada contractului, sau sa existe acordul
de angajare cu norma intreaga, din partea institutiei gazda, cel putin pe perioada
contractului. In cazul deciziei de acordare a finantarii, contractul de angajare cu norma
intreaga trebuie sa fie incheiat de directorul de proiect cu institutia gazda cel tarziu la data
semnarii contractului de finantare cu intrare in vigoare la data semnarii contractului.
28. In Cererea de finantare - Sectiunea 3 in numarul de pagini impus se includ si paginile ce
contin referintele bibliografice?
Nu, referintele bibliografice se vor trece pe pagini suplimentare.
29. In Cererea de finantare – Sectiunea 3 se va mentine si textul ce contine indicatiile de
completare pentru fiecare capitol si subcapitol?
Nu, la completarea Cererii de finantare - Sectiunea 3 se vor mentine doar titlurile fiecarui
capitol si subcapitol si sectiunile obligatorii ale cererii.
30. O fundatie poate sa fie institutie gazda a unor proiecte depuse in competitia 2012?
Institutia gazda trebuie sa fie o institutie sau unitate de cercetare-dezvoltare din Romania,
inclusiv institutie de invatamant superior.
31. Se ia in considerare, pe domeniul Stiinte Umaniste, clasificarea revistei / editurii din
momentul aparitiei publicatiei sau din momentul depunerii aplicatiei (propunerii de proiect)?
Se va tine cont de rezultatele evaluarii revistelor si editurilor recunoscute de catre CNCS in
anul 2011.
32. Este eligibila o carte publicata in doua editii (insa la edituri diferite)?
Avand in vedere faptul ca o carte publicata in doua editii primeste ISBN diferit, sunt
considerate doua carti, astfel nu se pot cumula intrarile in catalogul KVK.
33. Pentru domeniul Stiinte Sociale o publicatie care apare de 9 ori in acelasi catalog (din minim
12 necesare), poate fi luata in considerare corespunzator procentual (75% din cele 60 de
puncte = 45 de puncte)?
Vor fi luate in considerare numai lucrarile disponibile in cel putin 12 biblioteci ale unor
institutii de invatamant superior din celelalte state membre UE sau din statele membre
OCDE.
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34. Daca in catalogul KVK o carte apare in (x) cataloage, dar intrand pe un rezultat, gasim
lucrarea in (y) biblioteci, se considera (x+y) intrari in catalog?
NU. Folosind catalogul KVK se identifica (y )biblioteci “distincte”.
35. In cazul in care tema e transdisciplinara, poate exista un co-directorat al proiectului? Adica
doi conducatori, fiecare specializat pe un anumit domeniu?
Nu, conform structurii echipei de proiect din Pachetul de Informatii, exista un director de
proiect si un numar de membrii stabilit de catre acesta.
36. Cartile care sunt publicate la edituri recunoscute CNCS, dar care nu apar in catalogul KVK,
sunt luate in considerare in calcularea standardelor de eligibilitate pentru directorul de
proiect?
Nu.
37. Pentru ce domeniu este valabila nota “Calculul punctajului se ia in considerare numai dupa
ce este indeplinita conditia de identitate intre domeniul aplicatiei si domeniul de cotare a
editurii sau revistei de catre CNCS (Anexa 4)” din Pachetul de informatii?
Nota se refera “strict” la subdomenii apartinand domeniului Stiinte Umaniste.
38. Cum se utilizeaza catalogul KVK?
a)
b)
c)
d)
e)

Se accesează: http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
Se selectează coloanele de la rubricile Germany, Austria, Switzerland, Worldwide
Se introduce ISBN-ul cărţii în fereastra de căutare
Se apasă butonul „Search”.
Pentru simplificarea căutării, se deschide din lista cataloagelor, în care este disponibilă
cartea, mai întâi catalogul worldcat
f) In fereastra „Enter your location” a catalogului worldcat se introduce numele unei
localităţi importante, de pildă „Stanford”
g) Se apasă butonul „Find libraries”
h) Se verifică numărul de biblioteci şi se copiază link-ul
i) Operaţiunea de căutare continuă pe catalogul KVK, verificând numărul de intrări în alte
cataloage on-line.
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