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PROIECTE DE MOBILITATE PENTRU TINERI CERCETATORI DIN DIASPORA 
ldentificator: PN-III-DCD-RU-MCT-2021-5 

1. Scop
Crearea unui mediu propice schimburilor de experienta �i expertiza ce au la baza transferul de
aptitudini §i competente dobandite de tinerii cercetatori romani aflati in diaspora �i cei din tara, rn
vederea consolidarii cooperarii dintre ace§tia.

2. Obiective
Cre§terea numarului de cercetatori �i formarea unor generatii deschise catre mediul §tiintific
european �i international, m conformitate cu obiectivele Spatiului European de Cercetare;
Cre§terea atractivitaµi carierei de cercetare, prin crearea unui cadru institutional similar cu eel
al organizatiilor de cercetare din ta.rile dezvoltate (promovare in cariera pe baze etice §i de 
performanta);
Imbunatatirea performantelor grupurilor de cercetatori �i incurajarea colaborarilor
intemafionale;
Stabilirea unor Acorduri de colaborare/parteneriat mtre institutiile de apartenenta a
cercetatorilor.

3. Conditii de acordare
Finantarea se asigura pentru un tanar cercetator roman din diaspora, cu vizibilitate §i
recunoa�tere internationala, pentru a desfii�ura un stagiu de cercetare impreuna cu un grup
performant dintr-o organizatie de cercetare din Romania (institutia gazda);
Cercetatorul trebuie sa aiba o experienta m activitatea de CDI cuprinsa intre 2-9 ani de la
obtinerea titlului de doctor in �tiinte, in institutii prestigioase din strainatate. Cercetatorul din
diaspora este angajat, in prezent, intr-o institutie din strainatate;
Cererea de finantare este depusa de catre un responsabil, angajat m cadrul institutiei gazda din
Romania, institutie cu care cercetatorul din diaspora nu a avut o relatie contractuala in ultimii 5
ani1. Vizitele se vor efectua pe parcursul anului 2021 �i se vor finaliza pana la 15 decembrie
2021.

4. Buget
Bugetul alocat acestui subprogram pentru arml 2021 este de maximum 25.000 lei.

5. Durata
Durata unui stagiu este de maximum 30 zile, dar nu mai putin de 15 zile.

6. Cheltuieli eligibile
Cheltuieli pentru cazare �i diurna: max. 60 Euro/zi /echivalent lei;
Cheltuieli de transport.

7. Prezentarea cererilor de finantare
Depunerea aplicatiilor se face intr-o singura etapa, utilizandu-se platforma de depunere on-line
·www.uefiscdi-direct.ro.

1 Cercetatorul nu figureaz!i in statele de functii/organigrama institutiei gazd!i �i nu a fost remunerat in calitate de 
personal de baza sau colaborator. 
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ANEXA 1 - Cererea de finantare 

A. Informatii generale

, Institutia gazdi:

Numele institutiei: 

Denumire laborator: 

Tipu1 institut,iei: 

CUI: 

Adresa institutiei: 

Responsabil institutia gazda: 

Nume: 

Nume anterior (daca este cazul): 

Prenu.me: 

Cod.Numeric Personal: 

Data na:;;terii: 

Doctor din anul: 

Titlul �tiintific: 

Telefon: 

Adresa de e-mail: 

Tanar cercetitor din diaspora: 

Tara de domiciliu: 

Cetatenie: 

Nu.me: 

Nu.me anterior ( daca este cazul): 

Prenume: 

Codul unic de persoana generat in contul din platforma www.brainmap.ro: 

Data na�terii: 

Doctor din anul: 

Titlul �tiintific: 

Institutie: 

Adresa de e-mail: 

Declariim pe propria raspundere cii cercetiitorul din diaspora nu a avut o relafie contractualii fn 

ultimii 5 ani cu instituJia gazdii. 

(Nufigureaza in statele defuncfiilorganigrama institufiei gazda �i nu a Jost remunerat fn calitate de 

personal de baza sau colaborator). 

Domeniul de interes (se va comp/eta unul din cele 13 domenii de cercetare): 

Durata stagiului (data inceperii stagiului - datafinalizarii stagiului): 

B. Descrierea Proiectului de mobilitate (max. 3 pagini)

Se var prezenta:

• Informatii privind responsabilul, infrastructura �i rezultatele �tiintifice semnificative ale

grupului de cercetare din cadrul institutiei gazda;

• Scopul stagiului �i planul de activitate/programul activitatilor planificate;

• Rezultatele a�teptate;

• Posibilul Acord de colaborare/parteneriat agreat de ambele institutii.





ANEXA 2 - Fi�a de evaluare 

1. Tanar cercetator din diaspora

1.1 Performanta tanarului cercetator din diaspora 

(se va evalua: nivelul de instruire, experienfa �i expertiza profesionalii dovedite prin 

activitatea CDI des/a§urata anterior, calitatea publicafiilor �i contribufia candidatului etc). 

1.2 Rezultate a�teptate 

(se va evalua: concordanfa fntre domeniul de interes al cercetatorului # eel al grupului de 

cercetare din institufia gazdii, modalitatea de transfer de cunO,$finfe, modul fn care stagiul 

contribuie la crearea ,$ilsau consolidarea unor noi parteneriate/colaborari exprimate prin 

Acorduri de colaborare/parteneriat, noi tematici de colaborare cu grupuri CDI din institufia 

gazdti, proiecte CDI comune, vizitelstagii de studiu, schimb de experienfii etc). 

2. Decizie:

2.1 Admis 

2.2 Respins 
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