PROIECTE DE MOBILITATE A DOCTORANZILOR
Identificator: PN-II-RU-MD-2008-2

PREZENTARE
Scop:
Prin acest tip de proiect se urmareste formarea cercetatorilor de inalta competenta stiintifica, prin
dobandirea de noi competente necesare unui program de cercetare, precum si transferul de cunoastere
intersectorial.
Obiective derivate:
¾ cresterea performantei tanarului doctorand in activitatea de cercetare;
¾ cresterea numarului de doctoranzi care finalizeaza cercetarile prevazute in programul de doctorat si
care sustin teza de doctorat, obtinand titlul de doctor in stiinte;
¾ accesul tinerilor doctoranzi la laboratoare performante din tara si obtinerea de noi competente.
Criterii de eligibilitate:
¾ directorul propunerii de proiect este doctorand cu frecventa sau doctorand fara frecventa angajat
intr-o institutie de invatamant superior sau de cercetare;
¾ exista acordul conducatorului de doctorat pentru desfasurarea activitatii de cercetare in alt laborator
de cercetare din tara;
¾ exista acordul conducatorului laboratorului de cercetare in care doctorandul urmeaza sa-si
desfasoare activitatea pentru o perioada de timp limitata;
¾ directorul propunerii de proiect are max. 35 de ani la finalizarea proiectului.
Durata:
Durata proiectului este de max. 3 luni.
Buget:
Sprijinul financiar acordat pentru un proiect de acest tip, pe toata durata acestuia, este de max. 8.500
lei.
Cheltuieli eligibile:
¾ cheltuieli de mobilitate (cheltuieli de deplasare – transport, cazare si subzistenta)
¾ cheltuieli de acces la infrastructura de cercetare (supervizare activitate de cercetare, utilizare
infrastructura, consumabile) – max. 30 % din valoarea proiectului
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Procedura de depunere, evaluare si selectie a propunerilor de proiecte:
Propunerile de proiecte se depun intr-o singura etapa si se scriu conform cererii de finantare
(formularul de aplicatie).
1. Verificarea eligibilitatii: Propunerile de proiecte primite sunt verificate, de catre personalul
administrativ al UEFISCSU, pentru a se asigura ca toate criteriile de eligibilitate sunt
indeplinite.
2. Evaluarea Peer-Review: Propunerile de proiecte declarate eligibile sunt evaluate, din punct de
vedere al calitatii stiintifice, de catre experti, specialisti nationali validati de catre CNCSIS,
care acorda note conform fisei de evaluare. Notele acordate sunt justificate prin comentarii
sumative.
3. Feedback: Directorii propunerilor de proiecte sunt informati de rezultatul evaluarii, fiecare
primind raportul final de evaluare.
4. Sesizari: Directorii propunerilor de proiecte pot depune sesizari cu privire la existenta unor
vicii de procedura.
5. Finantarea: Lista propunerilor de proiecte acceptate la finantare se stabileste tinandu-se cont
de bugetul alocat si de punctajele obtinute.
Evaluarile au caracter anonim, asigurandu-se confidentialitatea si impartialitatea expertilor
evaluatori.
Principalele obligatii ale partilor (in situatia in care propunerea de proiect este acceptata la finantare)
¾ institutia gazda a programului de doctorat anunta finantatorul cu privire la orice modificare a
statutului doctorandului in raport cu specificatiile din criteriile de eligibilitate
¾ doctorandul:
- transmite finantatorului toate rapoartele solicitate, la timp si in formatul cerut;
- mentine actualizat propriul CV, in portalul : www.cercetatori-romani.ro.
(portalul va fi pus la dispozitie de finantator)
¾ finantatorul:
- asigura o finantare continua, in conditiile legii;
- decide daca proiectul va fi sau nu continuat in situatia in care statutul directorul propunerii
de proiect s-a modificat;
- pune la dispozitia doctoranzilor portalul www.cercetatori-romani.ro.
Propunerile de proiecte se primesc pe parcursul intregului an calendaristic, evaluarea facandu-se la
sfarsitul fiecarui trimestru.
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