Apel deschis pentru proiecte tip TE - competitia 2019
UEFISCDI a lansat la 26 august a.c. competiţia pentru instrumentul de finanţare "Proiecte
de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE)", in cadrul Programului 1
PNCDI III, Subprogramul 1.1. Resurse umane.
SCOP: Sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în științe, pentru crearea sau consolidarea
propriei echipe de cercetare și a unui program de cercetare independent.

Criterii de ELIGIBILITATE pentru directorul de proiect:
- este doctor în ştiinţe, având primul titlu de doctor (Ordin de Ministru) obținut în urmă cu cel
puțin 4 ani, dar nu mai mult de 10 ani, față de momentul depunerii propunerii de proiect
(v.exceptii in pachetul de informatii);
- la momentul depunerii propunerii de proiect nu a împlinit vârsta de 41 de ani;
- îndeplinește standardele minimale de eligibilitate, așa cum sunt definite în Anexa 1 din
pachetul de informații;
- este angajat în instituția gazdă, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată care
acoperă cel puțin perioada contractului, sau are acordul de angajare al UAIC, cel puțin pe
perioada contractului de finanțare;
- poate depune o singură propunere de proiect de tip TE - Competiţia 2019 sau o propunere
de tip PD - Competiţia 2019.
DURATA unui proiect este de min. 18 luni – max. 24 luni.
BUGET: Finanțarea max. acordata pentru un proiect cu durata de 24 luni este de 450.000
lei. Pentru un proiect cu o durată mai scurtă de 24 de luni, finantarea maxima se calculează
proporţional cu durata proiectului raportată la 24 de luni. Bugetul alocat prezentei competiții,
pentru întreaga perioadă de derulare a proiectelor este de max. 70.000.000 lei. (aprox 156
proiecte)
PARTICIPANȚI la competiție:
- instituții sau unități de cercetare-dezvoltare (organizații de cercetare) din România;
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- tineri cercetători activi din România / cercetători din străinătate cu performanțe demonstrate
prin calitatea și recunoașterea internațională a rezultatelor științifice;
- cercetătorii din străinătate/directori de proiecte, își vor desfășura activitatea la instituția
gazdă din România, cu întreruperea activității în străinătate;

CHELTUIELI ELIGIBILE:
- cheltuieli de personal: includ salariile membrilor echipei de cercetare cu toate contribuțiile
(angajat+angajator);
- cheltuieli de logistică necesare pentru derularea proiectului: echipamente, consumabile de
laborator, cheltuieli materiale, cheltuieli pentru diseminare, informare, documentare, acces la
infrastructura terților, conform HG 134/2011;
- cheltuieli de deplasare, atât pentru membrii echipei de cercetare (pentru stagii de
documentare/cercetare, participări la manifestări științifice, etc), cât și pentru colaboratori din
țară sau strainătate sau participanți la manifestările științifice organizate în cadrul proiectului;
- cheltuieli indirecte (regie) reprezintă 20% din cheltuieli directe: personal + mobilități +
logistică (exceptând valoarea cheltuielilor pentru echipamentele CD);
STRUCTURA ECHIPEI PROIECTULUI este decisă de către directorul de proiect.
La momentul depunerii propunerii de proiect, trebuie prezentată structura echipei, cu
menţionarea expertizei necesare. Directorul de proiect trebuie să prevadă norme de timp, în
fracţiuni de normă întreagă, pentru minim 3 persoane cu vârsta mai mică sau egală cu 40 de
ani (inclusiv directorul de proiect), la care se poate adăuga şi un cercetător/inginer cu vârsta
mai mare de 40 de ani. Toate pozițiile din structura echipei de proiect trebuie să fie bugetate
explicit în cererea de finanțare. În situația în care bugetul alocat pentru poziţii vacante nu este
utilizat integral, diferența neutilizată se consideră economie și nu poate fi utilizată cu altă
destinație.
Poziţiile vacante vor fi anunţate public (www.euraxess.ro , https://jobs.research.gov.ro/).

Atentie ! Pentru doctorandul nominalizat!
Cererile de finanţare unde există doctoranzi nominalizați în echipa de proiect, trebuie să fie
însoţite de acordul conducătorului de doctorat, în limba română. Acordul trebuie să prezinte
atât legătura dintre tema proiectului şi cercetarea doctorală, cât și timpul de lucru alocat de
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doctorand pentru implementarea proiectului. Acordul conducătorului de doctorat nu este
necesar în situația în care acesta este membru în echipa de proiect.

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 (dupa 6
sept) sau de pe site-ul UEFISCDI.
- la UEFISCDI se realizează într-o singură etapă, utilizându-se platforma de depunere online, www.uefiscdi-direct.ro. Depunerea unei propuneri de proiect se face obligatoriu dintrun 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-pentru-stimulareatinerelor-echipe-independente
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