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Proiecte de Cercetare Postdoctorala 

Identificator: PN-II-RU-PD-2009 
 

Întrebări frecvente 

 

 

1. Un tanar doctor care  a beneficiat de proiect BD sau TD in perioada stagiului doctoral poate 

depune aplicatie pentru proiectele PD? 

 

R: Da. 

 

 

2 - La depunerea de proiecte tip PD este necesara depunerea adeverintei de doctor sau este 

suficienta o adeverinta ca s-a sustinut public doctoratul si o copie dupa procesul verbal de 

sustinere publica? 

 

R:  La depunerea de proiecte tip PD, UEFISCSU nu solicita dovada obtinerii titlului de 

doctor, aceasta se certifica prin semnaturile avizate din institutia gazda. 

NOTA: Sustinerea publica a tezei de doctorat, fara validarea deciziei comisiei de doctorat 

de catre CNATDCU, nu este suficienta pentru a fi considerat doctor in stiinte. 

 

 

3 - Ce inseamna mai exact cercetator cu norma intreaga in institutia de cercetare?  

 

R:  Norma intreaga in cercetare presupune desfasurarea unor activitati de cercetare 

stiintifica in urma unui contract de angajare avand o durata a programului de munca in 

institutia gazda, conform codului muncii.  

 

 

4 - Cadrele didactice (asistenti, sefi de lucrari) dintr-o institutie de invatamant superior care au 

si atributii de cercetare pot aplica pentru proiectele tip PD?  

 

R: Da, cu respectarea conditiilor de eligibilitate.   

 

 

5 - In cazul castigarii proiectului PD de catre un cadru didatic din institutii de invatamant 

superior care are si norma didactica, norma de cercetare trebuie sa fie intreaga? Mai poate fi 

cadru didactic in timpul derularii proiectului tip PD? 

 

R:  In urma semnarii contractului de finantare a proiectului de cercetare, directorul de 

proiect va avea in mod obligatoriu o norma intrega in cercetare in cadrul proiectului.  O 

eventuala norma didactica suplimentara la institutiile de invatamant superior este posibila, 

conform legislatiei muncii, insa nu trebuie sa impieteze asupra desfasurarii activitatilor de 

cercetare asumate prin contract. 

 

 

6 - Mentorul trebuie sa fie neaparat conducatorul de doctorat sau conducatorul de stagiu post-

doctoral al aplicantului? 

 

R:  Nu. Pentru a facilita schimburile de idei si a stimula obţinerea unei mai mari 

independente in desfasurarea activitatii de cercetare stiintifica, mentorul poate fi si un alt 
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cercetator cu experienta, nu conducatorul de doctorat sau conducatorul de stagiu post-

doctoral al aplicantului. 

 

 

7 - Mentorul trebuie sa fie din aceeasi universitate cu aplicantul?  Mentorul poate fi si de la 

universitati din strainatate? 

 

R:  Rolul mentorului este de a urmari si sprijini activitatea de cercetare a directorului de 

proiect, de a facilita accesul la infrastructura de cercetare, cu scopul de a asigura premisele 

de obtinere a rezultatelor asumate de acesta in contractul de finantare.  Este de aceea de 

preferat ca mentorul sa fie din institutia gazda.  Daca alegerea unui mentor de la alte 

institutii de cercetare din tara si chiar din strainatate este riguros justificata de directorul de 

proiect (prin capacitatea de indrumare si facilitatile experimentale la care ofera acces) poate 

fi acceptat si un mentor extern institutiei gazda, intrucat acest program doreste sa stimuleze 

independenta in desfasurarea activitatii de cercetare stiintifica. 

 

 

8 - Se pot depune in acelasi timp propuneri de proiect tip PD si tip TE? 

 

Da.  Daca ambele proiecte sunt aprobate pentru finantare, la contractare directorul de 

proiect va trebui sa faca dovada faptului ca cele doua proiecte au obiective stiintifice 

distincte si ca are capacitatea de a le finaliza simultan.  Data fiind insa complexitatea 

activitatilor ce trebuie desfasurate si standardele ridicate ale CNCSIS in ceea ce priveste 

rezultatele obtinute in cadrul proiectelor finantate, exista posibilitatea sa i se ceara 

directorului de proiect sa aleaga doar unul dintre cele doua proiecte castigate. 

 

 

9 - Ce contine acordul institutiei de cercetare in care se va implementa proiectul pentru 

aplicantii deja angajati in institutia respectiva? 

 

R: Acordul institutiei trebuie sa prevada angajamentul acesteia de a respecta obligatiile 

institutiei gazda stipulate in pachetul de informatii al programului. 

 

 

10 - Un aplicant care a beneficiat de proiect PNII-MC poate beneficia de proiect tip PD? 

 

R: Da. 

 

 

11 - In cazul castigarii unui proiect PD in perioadele petrecute in strainatate de directorul de 

proiect se poate lua si salariu? 

 

R: Da, daca stagiile de cercetare in strainatate sunt prevazute in planul de activitati, 

contribuind la obtinerea rezultatelor asumate. 

 

 

12 - Se pot face mai multe propuneri cu mentori diferiti? 

 

R:  Nu, se depune o singura aplicatie.   
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13 - Este obligatoriu ca institutia gazda sa fie din Romania? 

 

R: Da. 

 

 

14- Daca aplicantul a beneficiat de proiect „Parteneriate” in calitate de responsabil de proiect 

este eligibil sa depuna proiect PD? 

 

R: Da 

 

15- Daca aplicantul a beneficiat de proiect in calitate de director la Programul „Capacitati” 

(depus de el sau preluat) este eligibil sa depuna proiect tip PD? 

 

R: Nu 

 

 

 

16- Salariul prevazut  pentru directorul de proiect este de max.8300 lei/luna. Poate fi si mai 

mic? 

 

R: Poate fi mai mic, dar trebuie respectata conditia de a se lucra pe durata derularii 

proiectului cu norma intreaga de cercetator si cu respectarea tuturor obiectivelor si 

activitatilor asumate prin proiect. 


