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Intrebari frecvente RU_2012 
 
1. Daca Institutia Organizatoare de Doctorat a fost Academia Romana poate sa fie institutie 

gazda pentru un proiect tip PD un institut al Academiei Romane in care directorul este 
angajat? 

 
Institutia gazda trebuie sa fie alta decat institutia care a acordat directorului de proiect titlul 

de doctor in stiinte. Se poate incarca in platforma de depunere on-line si o dovada a 

denumirii institutiilor. 

2. Daca directorul de proiect urmeaza sa sustina teza ȋn aprilie inainte de data limita de 
depune a cererilor de finantare poate sa participe la competitie? 

 
Pot depune propuneri de proiecte si persoanele care si-au sustinut cu succes teza de 
doctorat, urmand ca obtinerea diplomei sa fie facuta pana cel tarziu la data semnarii 
contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 1 aprilie 2013. 
 

3. Daca un cercetator este angajat ca cercetator post-doctorand pe un proiect POS 
CCE  care se finalizeaza in august 2013 poate sa aplice pentru un proiect de tip PD? 

 
Da. O persoana care este director de proiect de tip PD, TE, PCE sau PCCE aflat in derulare, 

nu poate fi, in acelasi timp, director al unui nou proiect de tip PD. Persoanele care 

conduc proiecte de tip PD, TE, PCE sau PCCE aflate, la data de inchidere a perioadei de 

depunere a cererilor de finantare, in ultimele 12 luni de derulare ale proiectului, pot 

candida pentru obtinerea unei finantari pentru un nou proiect de tip PD, care va incepe 

ulterior finalizarii proiectului aflat in derulare. 

 

4. O persoana care a depus un proiect prin programul de cooperare Romania-Elvetia (in 

curs de evaluare) poate sa depuna un proiect de tip PD? 

 

Da, dar nu aceeasi propunere de proiect. 

 

5. De cand se calculeaza max. 5 ani de la obtinerea titlului de doctor: de la data ordinului 

ministrului sau de la data eliberarii diplomei? 

Directorul de proiect este doctor in stiinte, avand titlul obtinut (data ordinului ministrului) in 

urma cu cel mult 5 ani fata de momentul depunerii proiectului.  

 

6. Ce salariu maxim poate lua un director de proeict PD? Poate fi maximul prevazut in HG 

475? 

Pachetul de informatii precizeaza doar faptul ca pentru mentorul directorului de proiect 

cheltuielile de personal, inclusiv contributiile aferente, nu pot depasi 700 lei/luna. Cheltuielile 

salariale ale directorului de proiect tip PD nu trebuie sa depaseasca plafoanele maxim admise 

prin HG 475. 
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7. Pentru diplomele de doctor obtinute in strainatate care data se ia in calcul: data obtinerii 

diplomei in strainatate sau data echivalarii diplomei in Romania? 

 

Se considera data obtinerii diplomei in strainatate.  

 

8. Daca dupa obtinerea titlului de doctor s-a beneficiat de concediu de maternitate de 2 

ani, acesti ani se scad din cei 5 ani de la obtinerea titlului de doctor (persoana nu a mai 

avut activitate stiintifica in perioada respectiva)? 

 

Da. 

 

9. Daca mentorul ales va deveni pensionar ramanand doar cu jumatate de norma in 

institutia gazda poate sa pastreze calitatea de mentor? 

 

Da. 

 

10. O persoana care este deja mentor la proiectele POSDRU mai poate fi mentor si la 

Proiectele de cercetare postdoctorala lansate de CNCS? 

 

Da. 

 

11. Poate depune proiect PD un aplicant care indeplineste criteriile de eligiblitate legate de 

max. 5 ani de la obtinerea titlului de doctor dar nu indeplineste conditia din Scop: 

„Sprijinirea tinerilor cercetatori....” , avand varsta de peste 50 ani? 

Nu exista limita de varsta impusa prin pachetul de informatii. 

12. Daca un  cercetator este angajat cu ½ norma intr-o institutie alta decat cea care a 

acordat titlul de doctor poate depune un proiect tip PD in care sa fie angajat doar cu 4 

h/zi! 

Nu in aceste conditii. Directorul de proiect este angajat cu norma intreaga in institutia gazda, 

pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata care acopera cel putin perioada 

contractului, sau are 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 trebuie sa fie incheiat de directorul de proiect cu institutia gazda, cel tarziu la data 

semnarii contractului de finantare. 

13. Daca limita de 10 ani este depasita cu o luna (diploma obtinuta in strainatate), poate sa 
participe la competitie pentru un proiect de tip TE? 

 
Nu. 
 

14. Exista o clasificare a editurilor internationale de prestigiu? 
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Nu. 

15. Revistele indexate in bazele de date EbscoHost, CEEOL, RILM dar nu au fost ierarhizate de catre 
CNCS sunt luate in considerare pentru stabilirea eligibilitatii? 

 

Nu. 

16. Exista o lista a bazelor de date internationale acceptate de CNCS pentru verificarea publicatiilor 
(altele decat cele indexate ISI-WoS)? 

 

Nu. 

17. Membrii echipei pentru un proiect tip TE pot fi platiti, respectiv pot efectua deplasari daca 
directorul acestui proiect beneficiaza de o bursa postdoctorala finantata din fonduri de coeziune 
(POSDRU) aflata in derulare?  

 
Da. Cheltuielile cu personalul, cheltuielile de deplasare si cheltuielile indirecte pentru membri 
echipei de cercetare pentru un proiect tip TE sunt eligibile pentru proiecte conduse de 
persoane care beneficiaza de o bursa postdoctorala finantata din fonduri de coeziune 
(POSDRU) aflata in derulare.  

 

18. Daca directorul de proiect beneficiaza de o bursa POSDRU ce se finalizeaza la data de 31 martie 
2013, in eventualitatea castigarii unui proiect de cercetare de tip TE sau PD, contractul ar putea 
incepe cu data de 1 aprilie 2013? 
 
Contractul va fi incheiat la 01 octombrie 2012, iar pentru perioada 01.10.2012-01.04.2013, 
cheltuielile cu personalul, cheltuielile de deplasare si cheltuielile indirecte pentru directorul de 
proiect, nu sunt eligibile. Dupa finalizarea bursei se poate intocmi un act aditional la contractul 
de finantare, in care aceste cheltuieli sunt declarate eligibile, pentru restul perioadei de derulare 
a proiectului.  

 
19. Varsta directorului de proiect este criteriu de eligilitate pentru proiectele de tip TE 2012? 

 
Nu. 

 
20. In momentul depunerii proiectului tip PD bugetul trebuie sa contina doar Chetuieli de logistica, 

daca  directorul de proiect este implicat  intr-un proiect de tip POSDRU?  
 

Da, pentru perioada in care directorul de proiect este beneficiar al unei burse POSDRU.  
 
21. 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. 

 
22. In cadrul competitiei 2012 - Proiecte de cercetare postdoctorala - tip PD poate fi mentor o 

persoana care se apropie de varsta de pensionare (care se va pensiona pe parcursul derularii 
proiectului) sau care este pensionar (dar este conducator de doctorat asociat al universitatii)? 
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Da, cat timp este un cercetator ce indeplineste standardele minimale de eligibilitate prevazute in 
Anexa 1 si este angajat al institutiei gazda pe termen nedeterminat sau pe termen determinat, 
cel putin egal cu perioada contractului. 

 
23. Pot depune proiecte PD doctoranzi care la data depunerii propunerii de proiect, inca nu si-au 

sustinut teza de doctorat? 
 

Nu. Directorul de proiect trebuie sa fie doctor in stiinte, avand titlul de doctor obtinut in urma cu 
cel mult 5 ani fata de momentul depunerii proiectului. Pot depune propuneri de proiecte si 
persoanele care si-au sustinut cu succes teza de doctorat, urmand ca obtinerea diplomei sa fie 
facuta pana cel tarziu la data semnarii contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 1 aprilie 
2013. 

 
24. Daca o lucrare este aceptata spre publicare, intr-o revista care are scorul relativ de influenta cel 

putin egal cu 0,5,  apare 'Online First' pe SpringerLink: si are numarul de identificare (DOI), dar nu 
apare inca, pe ISI Web of Science, poate fi luata in considerare pentru calcularea punctajului 
necesar indeplinirii standardelor minimale de eligibilitate ? 
 
Nu. Articolul trebuie sa fie deja indexat Web of Science pentru ca doar astfel se poate verifica 
incadrarea tipului de document (article sau review). 

 
25. Se ia in considerare, pe domeniul Stiinte Umaniste, clasificarea revistei/editurii din momentul 

aparitiei publicatiei sau din momentul depunerii aplicatiei (propunerii de proiect)? 
 

Se tine cont de rezultatele evaluarii revistelor si editurilor recunoscute de catre CNCS in anul 
2011. 

 
26. Un director de proiect poate depune, in aceeasi etapa, un proiect de tip PD si unul de tip TE? 

 
Nu. In cazul in care sunt depuse mai multe propuneri de proiecte (indiferent de tip) de catre 
acelasi director de proiect, toate aceste propuneri de proiect vor fi declarate neeligibile.  

 
27. Poate fi luata in considerare o lucrare publicata la o editura recunoscuta CNCSIS, in 2007? 

 
Poate fi luata in considerare in calculul standardelor minimale de eligibilitate daca se regaseste in 
catalogul KVK cu numarul de lucrari specificat in Pachetul de Informatii. 

 
28. Din echipa unui proiect de tip TE poate sa faca parte un cercetator postdoctoral care deruleaza 

un alt proiect de cercetare ce se finalizeaza in 2014? 
 

Da. Poate sa fie membru in echipa de cercetare pentru un proiect tip TE. 
 

 
29. Pentru un proiect tip TE se pot face subcontractari pentru unele analize specifice ce se 

efectueaza numai in strainatate? 
 

Acest tip de subprogram nu permite subcontractari. Aceste cheltuieli pot fi incadrate la capitolul 
cheltuieli de logistica – cheltuieli executate de terti.  

 
30. Este eligibila o carte publicata in doua editii (insa la edituri diferite)? 
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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. 

 
31. Un cercetator strain cu contract de colaborare la o institutie din Romania poate sa fie mentor 

pentru un proiect de cercetare postdoctorala? 
 

Da, daca mentorul este un cercetator care indeplineste standardele minimale de eligibilitate 
prevazute in Anexa 1, daca este angajat al institutiei gazda pe termen nedeterminat sau pe 
termen determinat cel putin egal cu perioada contractului.  

 
32. 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)? 
 
Nu, 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. 
 

33. 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”. 

 
34. 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. 

 
35. 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. 
 
36. Lucrarile aparute in publicatii ISI, dar care nu au scor relativ de influenta, sunt luate in 

considerare? 
 

Nu. 
 
37. Ce inseamna 15 intrari in catalogul KVK?  

 
O lucrare disponibila in 15 biblioteci distincte. 

 
38. 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. 

 

39. Cum se utilizeaza catalogul KVK? 
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1) Se accesează: http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html 
2) Se selectează coloanele de la rubricile Germany, Austria, Switzerland, Worldwide 
3) Se introduce ISBN-ul cărţii în fereastra de căutare 
4) Se apasă butonul „Search”. 
5) Pentru simplificarea căutării, se deschide din lista cataloagelor, în care este disponibilă cartea, 

mai întâi catalogul worldcat 
6) In fereastra „Enter your location” a catalogului worldcat se introduce numele unei localităţi 

importante, de pildă „Stanford” 
7) Se apasă butonul „Find libraries” 
8) Se verifică numărul de biblioteci şi se copiază link-ul 
9) Operaţiunea de căutare continuă pe catalogul KVK, verificând numărul de intrări în alte 

cataloage on-line. 

 
 

 
 

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html

