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Apel deschis pentru proiecte tip PD - competitia 2019 

 

UEFISCDI a lansat competiţia  pentru instrumentul de finanţare "Proiecte de cercetare 

postdoctorală (PD)", organizată în cadrul PNCDI III, Programului 1, Subprogramul 1.1. 

Resurse umane. 

 

*SCOP:* Sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, care doresc să îşi dezvolte o 

carieră profesională în activitatea de cercetare ştiinţifică, în instituţii de cercetare din 

România. 

 

Criterii de ELIGIBILITATE pentru directorul de proiect: 

- Directorul de proiect este doctor în ştiinţe, având primul titlu de doctor (Ordin de Ministru) 

obținut în urmă cu cel mult 4 ani, față de momentul depunerii propunerii de proiect. 

Perioada concediului creştere copil nu se ia în considerare. În cazul în care titlul de doctor nu 

a fost acordat prin Ordin de Ministru, se ia în considerare data indicată pe diplomă. Pot depune 

propuneri de proiecte şi persoanele care şi-au susţinut cu succes teza de doctorat, urmând ca 

obţinerea diplomei să fie făcută până cel târziu la data semnării contractului de finanţare; 

- la momentul depunerii propunerii de proiect, nu a împlinit vârsta de 41 ani; 

- îndeplineşte standardele minimale de eligibilitate, aşa cum sunt definite în Anexa 1 din 

pachetul de informatii; 

- este angajat în instituţia gazdă (UAIC), pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă 

determinată care acoperă cel puţin perioada contractului de finanțare, sau are acordul de 

angajare, din partea UAIC, cel puţin pe perioada contractului de finanțare; 

- are acordul de mentorat din partea unui conducător de doctorat sau a unui cercetător cu 

atestat de abilitare, angajat sau care are un acord de colaborare în instituţia gazdă a proiectului, 

pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată care acoperă cel puţin perioada 

contractului, sau are acordul de angajare, din partea instituţiei gazdă, cel puţin pe perioada 

contractului.  

- mentorul nu poate fi conducătorul de doctorat al directorului de proiect; 

- poate depune  o singură propunere de proiect de tip TE - Competiţia 2019 sau o propunere 

de tip PD - Competiţia 2019. 
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DURATA proiectului este min. 12 luni - max. 24 luni. 

 

BUGET: Finanţarea maximă acordată pentru un proiect cu durata maximă de 24 luni este de 

250.000 lei. Finanţarea maximă acordată pentru un proiect cu o durată mai scurtă de 24 de 

luni, se calculează proporţional cu durata proiectului raportată la 24 de luni. Bugetul alocat 

prezentei competiţii, pentru întreaga perioadă de derulare a proiectelor, este de 55.000.000 

lei. (aprox. 200 proiecte) 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE 

- cheltuieli cu personalul - numai pentru directorul de proiect şi mentor; aceste cheltuieli 

includ contribuţiile legale aferente salariilor şi veniturilor asimilate acestora; salarizarea 

mentorului este opţională; 

- cheltuieli de logistică necesare pentru derularea proiectului (echipamente, consumabile de 

laborator, cheltuieli materiale, cheltuieli pentru diseminare, informaredocumentare, acces la 

infrastructura de cercetare a terţilor etc.); 

- cheltuieli de deplasare aferente deplasărilor în ţară sau în străinătate ale directorului de 

proiect, pentru stagii de documentare sau cercetare, participări la manifestări ştiinţifice de 

prestigiu din domeniul proiectului; 

- cheltuieli indirecte (regie) - se calculează ca procent (max. 20%) din cheltuielile directe: 

cheltuielile cu personalul, cheltuieli de logistică (exceptând valoarea cheltuielilor pentru 

echipamente CD) și cheltuieli de deplasare. 

 

DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECTE: 

- se solicita la BECA -UAIC aprobare pentru depunderea unei propuneri de proiect in care 

UAIC este institutia gazda (atasez modelul de cerere); 

- Anexele (declaratiile UAIC si ale directorului de proiect) se vor elibera dupa obtinerea 

aprobarii BECA. Acestea se pot descarca de pe site-ul UAIC sectiunea cercetare - Finanțări 

și oportunități.  

 

Competiții deschise PNCDI III  

http://www.uaic.ro/cercetare/competitii-de-finantare/pn-iii/ (dupa 6 sept)  sau de pe site-ul 

UEFISCDI. 
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- la UEFISCDI se realizează într-o singură etapă, utilizându-se platforma de depunere on-

line, www.uefiscdi-direct.ro. Depunerea unei propuneri de proiect se face obligatoriu dintr-

un cont creat de  directorul de proiect (datele de identificare pentru crearea unui cont în 

platformă trebuie să fie cele ale directorului de proiect). 

- platforma de depunere on-line a cererilor de finanțare va fi disponibilă începând cu data de 

30 august 2019; 

- termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 15 octombrie 2019, ora 16. 
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Gasiti mai multe detalii la adresa: https://uefiscdi.gov.ro/news-competitie-deschisa-proiecte-

de-cercetare-postdoctorala-pd 
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