
Intrebari frecvente PED_Competitia 2016 

 

1. Exista restrictii pentru directorul de proiect (de varsta sau an de obtinere a titlului de doctor)? 

Conform pachetului de informatii directorul de proiect trebuie sa fie doctor in stiinte, fara restrictii de 

varsta sau an de obtinere a titlului de doctor. 

 

2. Responsabilul echipei partenere trebuie sa fie doctor in stiinte?  

Pentru responsabilul echipei partenere nu exista conditie privind titlul de doctor. 

3. La câte propuneri poate participa un cercetător în calitate de responsabil de partener partener  (nu în 
calitate de director de proiect)? 
Pachetul de informații nu impune restricții de participare in calitate de coordonator al unei instituţii 
partenere. 
 

4. Muzeele de stat sunt entitati eligibile pentru acest tip proiecte? 

Da. 

 

5. Se poate realiza un consortiu dintre un INCD si un Muzeu? 

Da. 

 

6.  Un muzeu de stat poate fi coordonatorul proiectului? 

Da. 

 

7. Care este numarul maxim de parteneri? 

Numarul maxim de parteneri este de 2 entitati (coordonator plus un partener). 

 

8. Este absolut necesara participarea unei intreprinderi la acest tip de proiecte? 

Nu este necesara participarea unei intreprinderi.  

 

9. Propunerea poate fi depusa doar de o organizatie de cercetare, fara alti parteneri? 

Da. 

 

10. Acordul ferm de colaborare este necesar la depunerea propunerii de proiect? Exista un model? 

La momentul depunerii nu este necesar un Acord ferm de colaborare intre parteneri. In momentul 

contractarii se va depune Acordul ferm de colaborare intre parteneri, ca anexa la contractul de 

finantare. 

 

11. Cercetatorii straini (UE si Republica Moldova) pot fi inclusi in echipa de proiect? 

Da, cu respectarea legislatiei in vigoare privind angajarea cetatenilor straini. 

 

12. Exista vreo limitare/impunere in ce priveste alcatuirea echipei de cercetare? 

Nu. 

 

13. Cererea de finantare se depune si in limba romana? 

Cererea de finantare se depune doar in limba engleza. 

 

 



14. Exista vreun procentaj in care trebuie sa se regaseasca cele 3 tipuri de activitati? 

Nu exista restrictii privind procentul in care trebuie sa se regaseasca cele 3 tipuri de activitati. 

 

15. Intreprinderea trebuie sa cofinanteze? 

Intreprinderea partenera in proiect trebuie sa respecte schema de ajutor de stat. 

 

16. Unde se gaseste schema de ajutor de stat? 

Schema de ajutor de stat poate fi accesata din pagina subprogramului 2.1, de pe site-ul UEFISCDI,      

la link-ul http://uefiscdi.gov.ro/articole/4434/Subprogramul-21-Competitivitate-prin-cercetare-

dezvoltare-si-inovare.html . 

 

17. In cererea de finantare, la redactare se poate folosi un  font de 10 pentru tabele si in legendele de la 

figuri? 

Da. 

 

18. Tabelele si figurile se iau in calcul la numarul de pagini impus? 

Cererea de finantare trebuie sa respecte numarul de pagini specificat in pachetul de informatii. 

 

19. Pot participa entitati care nu sunt din Romania?  

Conform OG 57/2002, cu completarile si modificarile ulterioare, pot participa doar institutii care au 

personalitate juridica romana. 

 

20. O persoana poate depune, in calitate de director de proiect, un proiect de tip experimental – 

demonstrativ si unul de tip Bridge Grant? 

Da. 
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