
INTREBARI FRECVENTE_CONTRACTARE 2010_PROIECTE TIP PD 

 

1. Daca directorul de proiect este beneficiarul unei burse postdoctorale finantate din fonduri 

structurale suma total contractata ramane identica cu cea existenta in cererea de finantare? 

 

R: Nu, in acest caz bugetul total se diminueaza cu suma aferenta cheltuielilor de personal din 

lunile in care se deruleaza bursa postdoctorala finantata din fonduri structurale. 

 

2. Ce document se aduce la contractare pentru a demonstra/nega existenta unei burse 

postdoctorale finantate din fonduri structurale a directorului de proiect? 

R: Se depune o declaratie pe propria raspundere, care sa ateste faptul ca sunteti/nu sunteti 

beneficiarul unei burse postdoctorale finantate din Fondul Social European. In cazul in care 

raspunsul este afirmativ trebuie sa precizati titlul si perioada de implementare a acesteia ( 

de la ZZ/LL/AN…..la ZZ/LL/AN). Aceasta solicitare vizeaza si membrii echipei de cercetare, 

postdoctoranzi, beneficiari ai unei burse FSE. 

3. Pot exista modificari de sume intre capitolele de buget din contract si cererea de finantare? 

R: Da, cu conditia ca valorile de pe coloana Total valoare sa ramana nemodificate pe fiecare 

capitol de cheltuieli in parte (cu exceptia capitolului Cheltuieli de personal pentru proiectele 

beneficiarilor de bursa postdoctorala finantata din fonduri structurale). 

4. Ce inseamna „Criteriul minim de performanta asteptat pentru un proiect finantat in cadrul 

programului “RESURSE UMANE”: trebuie sa cuprinda, pentru fiecare an de finantare, cel 

putin o lucrare publicata sau acceptata spre publicare, intr-o revista cotata ISI sau 

echivalentul pentru Arta si Arhitectura. Pentru domeniul stiintelor socio-umane se vor lua in 

considerare si articole indexate de Arts&Humanities Index si de European Reference Index for 

Humanities (ERIH), categoriile A si B.”? 

 

R: Criteriul minim de performanta asteptat pentru un proiect finantat in cadrul programului 

“RESURSE UMANE” ”trebuie sa cuprinda, pentru fiecare an de proiect, cel putin o lucrare 

publicata sau acceptata spre publicare, intr-o revista cotata ISI sau echivalentul pentru Arta si 

Arhitectura. Pentru domeniul stiintelor socio-umane se vor lua in considerare si articole 

indexate de Arts&Humanities Index si de European Reference Index for Humanities (ERIH), 

categoriile A si B.” 

Precizam faptul ca simpla indeplinire a angajamentului de performanta minimala nu implica 

finantare automata in anul urmator. Continuarea finantarii se va face in functie de factorul de 

impact cumulat. Elementele de exigenta si apreciere riguroasa nu trebuie sa ocupe un loc 

secund, orientarea nu trebuie facuta doar pe criterii cantitative. 

5. Detalierea capitolelor Mobilitati si Logistica este obligatorie? 
 

R: Da, pentru anul 2010. 

Detalierea pentru anii urmatori se va face in limita datelor cunoscute din propunerea de 

proiect sau la momentul contractarii, precizandu-se insa bugetul estimativ. 

 


