Întrebări frecvente PCE - Competiția 2021
1.

Cercetătorii străini pot fi incluși ca membrii în echipa proiectului?
Răspuns: Da, cu condiţia ca la depunerea propunerii de proiect tip PCE 2021 să existe acordul de angajare,
din partea instituţiei gazdă, conform Anexei 8 din Pachetul de Informaţii. Angajarea se realizează cu
respectarea legislației în vigoare privind angajarea cetățenilor străini.

2.

O persoană, director al unui proiect de tip, PD, TE, PCE sau PCCF aflat în derulare, poate depune în
calitate de director de proiect o aplicaţie în cadrul competiţiei 2021 "Proiecte de cercetare exploratorie
PCE 2021"?
Răspuns: Da, doar dacă, la data de închidere a perioadei de depunere a cererilor de finanţare PCE 2021,
proiectul de tip PD, TE sau PCCF se află în ultimele 12 luni de derulare.

3.

Directorul de proiect PCE 2021 trebuie să fie cetăţean român?
Răspuns: Programul se adresează cercetătorilor cu performanţe demonstrate prin calitatea şi
recunoaşterea internaţională a publicaţiilor ştiinţifice, inclusiv celor care activează în străinătate (cetăţeni
români sau străini). În situația directorilor de proiecte cu contract de muncă în străinătate, la contractare,
se va furniza un document care atestă încetarea sau suspendarea contractului de muncă anterior (sau a
relației echivalente unui contract de muncă) privind întreruperea activității din cadrul acesteia pentru
implementarea proiectului în România, și pentru angajarea cu normă întreagă în instituția gazdă a
proiectului pe întreaga perioadă a implementării proiectului.

4.

În echipa de cercetare a unui proiect PCE 2021 pot fi membri care nu sunt angajaţi ai instituţiei gazdă a
proiectului?
Răspuns: Da. Cererea de finanţare trebuie să fie însoţită de o Declaraţie pe propria raspundere a
instituţiei gazdă, în limba română (semnată de reprezentantul legal), prin care se certifică acceptarea
implementării proiectului, asigurarea sprijinului administrativ şi punerea la dispoziția echipei de proiect a
infrastructurii necesare, asigurarea angajarii directorului de proiect cu normă întreagă şi a membrilor
echipei de proiect, în condițiile legii şi cu respectarea prevederilor Pachetului de informaţii conform
propunerii de proiect, în cazul în care proiectul este finanţat (Anexa 8).

5.

Textul explicativ, existent la fiecare secțiune din cererea de finanțare, poate fi eliminat?
Răspuns: La scrierea fiecărei secţiuni se va menţine textul care marchează informaţiile şi secţiunile
obligatorii ale cererii de finanţare iar acesta nu se va contoriza la numărul maxim impus de pagini.

6.

În secţiunea B2 din cererea de finanţare, informațiile cu privire la publicații se completează obligatoriu în
tabel?
Răspuns: Da, se păstrează formatul de prezentare indicat în secţiunea B2.

7.

O persoană, director al unui proiect de tip PD 2019, TE 2019, PCE 2020 sau PCCF 2016, aflat în derulare,
poate diminua durata contractului aflat în derulare, cu 2 - 6 luni, pentru a avea posibilitatea de a depune
un proiect în competiţia PCE 2021?
Răspuns: Nu. O persoană care conduce un proiect de tip PD, TE, PCE sau PCCF și nu se află, la data de
închidere a perioadei de depunere a cererilor de finanţare, în ultimele 12 luni de derulare ale proiectului,
nu poate candida pentru obţinerea unei finanţări pentru un proiect de tip PCE 2021.

8.

Dacă o persoană este angajată cu jumătate de normă în instituţie, poate depune o propunere de proiect
în această competiţie în calitate de director de proiect?
Răspuns: Directorul de proiect trebuie sa fie angajat cu normă întreagă în instituţia gazdă din România,
pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată care acoperă cel puţin perioada contractului de
finanțare, sau are acordul de angajare, din partea instituţiei gazdă, cel puţin pe perioada contractului de
finanțare. În cazul deciziei de acordare a finanţării, contractul de angajare cu normă întreagă trebuie să
fie încheiat de directorul de proiect cu instituţia gazdă cel târziu la data semnării contractului de
finanţare, cu intrare în vigoare la data demarării proiectului.

9.

În calculul standardelor minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect (domeniul Ştiinţe
Umaniste), cele 100 de puncte trebuie acumulate cel puţin în parte din publicaţii aferente categoriilor (1),
(3), (5.1), (5.2), (5.3), (5.4), (5.5) si (5.7), din toate categoriile simultan sau din oricare dintre ele alternativ
sau din oricare dintre categoriile (1), (3), (5.1), (5.2), (5.3), (5.4), (5.5) si (5.7) cumulat cu altele ?
Răspuns: Din toate categoriile, cu condiția ca o parte a punctajului să fie format din publicații din
categoriile (1), (3), (5.1), (5.2), (5.3), (5.4), (5.5) si (5.7).

10.

Pentru domeniul Ştiinţe Umaniste: O publicaţie care se încadrează la categoria (1) Editură din străinătate
(în afara Republicii Moldova şi Ungariei), cu un număr de intrari în KVK≥60 este suficientă pentru
îndeplinirea standardelor minimale de eligibilitate?
Răspuns: Da

11.

Pentru domeniul Ştiinţe Umaniste: O publicaţie care se încadrează la categoria (2) Editură din România,
Republica Moldova şi Ungaria, cu un număr de intrari în KVK≥60 este suficientă pentru îndeplinirea
standardelor minimale de eligibilitate?
Răspuns: Nu. Cele 100 de puncte trebuiesc acumulate cel puţin în parte din publicaţii aferente categoriilor
(1), (3), (5.1), (5.2), (5.3), (5.4), (5.5) si (5.7).

12.

Din structura echipei este obligatoriu sa facă parte un cercetător cu experiență?
Răspuns: Nu. Componenţa echipei de cercetare este decisă de directorul de proiect.

13.

Un profesor pensionar (profesor emerit) poate fi director al unui PCE?
Răspuns: Directorul de proiect trebuie să fie angajat cu normă întreagă în instituţia gazdă din România,
pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată care acoperă cel puţin perioada contractului de
finanțare, sau are acordul de angajare, din partea instituţiei gazdă, cel puţin pe perioada contractului de
finanțare. În cazul deciziei de acordare a finanţării, contractul de angajare cu normă întreagă trebuie să
fie încheiat de directorul de proiect cu instituţia gazdă cel târziu la data semnării contractului de
finanţare, cu intrare în vigoare la data demarării proiectului.

14.

În Cererea de finanțare se vor indica cele mai relevante lucrări ale directorului de proiect (max. 10) în
perioada 2013 - 2021 sau din întreaga perioada de activitate a directorului de proiect?
Răspuns: În sectiunea B2 a Cererii de finanțare, Vizibilitatea şi impactul contribuţiei ştiinţifice a
directorului de proiect, se vor indica cele mai relevante lucrări (max. 10), în care se pot include: articole,
monografii, brevete de invenție, în funcție de domeniul proiectului.

15.

În cazul angajării unui cercetător din străinătate, ca membru în echipa unui proiect PCE 2021, este
necesara prezența fizică a acestuia instituția gazdă din România sau se poate face un contract de angajare
în regim de telemuncă?
Răspuns: Programul și modalitatea de lucru se stabileste prin acord între cele două părți (instituție –
angajat), conform Contractului Individual de Muncă sau actului adițional.

16.

În secţiunea B2 din cererea de finanţare, în cadrul celor 10 lucrări reprezentative ale directorului de
proiect pot fi incluse și "book chapter", capitole de carte publicate la edituri importante (Springer,
Elsevier)?
Da.

