
Intrebari frecvente – TE 2014 

 

1. Ce se intelege prin student – doctorand? 

O persoana are calitatea de student – doctorand pe intreaga perioada a prezentei sale in cadrul 

programului de doctorat, de la inmatriculare pana la sustinerea examenului de finalizare a 

studiilor. 

 

2. Categoria “student-doctoranzi” poate fi inlocuita cu masteranzi sau studenti? 

Nu, structura minima a echipei de cercetare trebuie sa fie: director de proiect, doctor in stiinte, 

un cercetator postdoctoral, doi studenti-doctoranzi. Dar, din echipa pot face parte si masteranzi 

si/sau studenti. 

 

3. Ce se intelege prin cercetator postdoctoral? 

Cercetator cu titlul de doctor obtinut si experienta de pana la 10 ani. 

 

4. Pot depune propuneri de proiecte TE2014 directorii de proiecte in derulare? 

Doar directorii de proiecte TE_2012 si PCE_2012, aflate in implementare, nu pot depune 

proiecte TE 2014 in aceasta competitie. 

 

5. Exista limita de varsta pentru un director de proiect TE_2014? 

Nu exista limita de varsta impusa prin Pachetul de informatii. 

 

6. Care este data limita de obtinere a titlului de doctor? 

Directorul de proiect trebuie sa fie doctor in stiinte, avand titlul obtinut (data ordinului 

ministrului) in urma cu cel mult 10 ani fata de momentul depunerii proiectului. 

 

7. Pentru diplomele de doctor obtinute in strainatate se ia in calcul: data obtinerii diplomei in 

strainatate sau data echivalarii diplomei in Romania?  

Se considera data obtinerii diplomei in strainatate. 

8. Directorul de proiect trebuie sa fie cetatean roman? 

Programul se adreseaza inclusiv celor care activeaza in strainatate si doresc sa isi desfasoare 

activitatea de cercetare intr-o institutie din Romania. Directorul de proiect trebuie sa fie angajat 

cu norma intreaga in institutia gazda, pe perioada nedeterminata sau determinata cel putin pe 

perioada contractului sau sa aiba acordul de angajare cu norma intreaga din partea institutiei 

gazda. 

 

9. Directorul de proiect poate fi si beneficiar al unei burse POSDRU? 

Da, cu conditia sa nu existe dubla finantare pe acelasi tip de activitati. 

 

10. Daca dupa obtinerea titlului de doctor s-a beneficiat de concediu de maternitate de 2 ani, acesti 

ani se scad din cei 10 ani de la obtinerea titlului de doctor ? 

Da. 

 

11. In echipa pot fi membrii care nu sunt angajati ai institutiei gazda a proiectului? 

Da. 

 

 

 



12. Membri ai echipei de cercetare pot fi persoane care au obtinut titlul de doctor cu peste 10 ani in 

urma? 
Conform Pachetului de Informatii nu exista nicio restrictie in acest sens. Cu toate acestea, in spiritul si 

prin denumirea programului « Tinere Echipe », este de asteptat ca membrii echipei (inclusiv directorii de 

proiecte) sa fie tineri cercetatori. Pentru persoanele cu experienta de peste 10 ani de activitate ca si 

cercetatori,  care indeplinesc criteriul de eligibilitate « titlul de doctor obtinut in urma cu cel mult 10 

ani » (legat de un al doilea titlu de doctor obtinut) exista si alte instrumente specifice de finantare, prin 

programul IDEI. 

 

13. Este posibila implicarea membrilor echipei cu norma fractionata? 

Da, implicarea membrilor echipei de cercetare este decisa de catre directorul de proiect in functie 

de obiectivele si activitatile temei propunerii de proiect. 

 

14. Exista limita de varsta pentru membrii echipei de cercetare? 

Nu exista limita de varsta impusa prin Pachetul de informatii. 

 

15. Institutia gazda a proiectului poate fi cea care a acordat titlul de doctor aplicantului (directorului 

de proiect)? 

Da, nu exista o restrictie in acest sens in Pachetul de informatii.  

 

16. Institutia gazda a unui proiect TE 2014 poate fi o firma sau ONG? 

Institutia gazda trebuie sa fie o institutie sau unitate de Cercetare-dezvoltare din Romania, 

inclusiv institutie de invatamant superior. Institutia gazda nu poate fi o intreprindere, in sensul 

legislatiei privind ajutorul de stat. 

 

17. Care este bugetul maxim alocat acestei competitii? 

Ne asteptam sa avem o rata de succes similara cu cea din competitiile anterioare. 

 

 


