
PROIECTE DE MOBILITATE A CERCETĂTORILOR 
 

PREZENTARE 
 
Scop: 
Programul urmăreşte formarea cercetătorilor de înaltă competenţă ştiinţifică, prin dobândirea de noi 
competenţe necesare unui program de cercetare, precum şi prin transferul de cunoaştere 
intersectorial. 
Proiectele de mobilitate a cercetătorilor pentru dobândirea de noi competenţe ştiinţifice se adresează 
tinerilor doctoranzi cu frecvenţă. 
 
Obiective specifice: 
-  obţinerea de rezultate ştiinţifice deosebite prin activitatea de cercetare a tinerilor doctoranzi; 

 
Criterii de eligibilitate: 
-  aplicantul este doctorand cu frecvenţă; 
-  vârsta max. de 35 de ani; 
-  teza de doctorat se află în anul 3 sau 4 de derulare; 
-  există acordul conducătorului de doctorat pentru desfăşurarea activităţii de cercetare în alt   
    laborator de cercetare din ţară; 
-  există acordul conducătorului laboratorului de cercetare în care doctorandul urmează să-şi   
   desfăşoare activitatea într-o perioadă de timp limitată. 
 
Orice modificare a statutului directorului de proiect în raport cu aceste specificaţii va trebui să fie 
adusă imediat la cunoştinţa autorităţii contractante, care decide dacă proiectul poate fi sau nu 
continuat. Instituţia din care face parte aplicantul (doctorandul), prin semnătura persoanelor 
autorizate (rector/director, director economic/contabil şef) şi prin semnătura aplicantului certifică 
legalitatea şi corectitudinea informaţiilor cuprinse în cererea de finanţare. 
 

Proiectele în care se preconizează folosirea subiecţilor umani, animalelor de experienţă, 
preparatelor biologice cu grad mare de risc, materialelor radioactive şi compuşilor chimici, toxici 
sau care pot avea un impact negativ asupra mediului, trebuie să fie evaluate şi acceptate de o 
comisie de etică profesională constituită la nivelul fiecărei instituţii. 
Animalele pot fi folosite in experimentele planificate pentru cercetarea descrisa daca: 

o orice încercare a instituţiei de a identifica şi aplica metode alternative nu a avut succes; 
o s-au ales metodele care implică un număr minim de animale şi un tratament cu minim de 

brutalitate; 
o protecţia celor implicaţi în experiment este asigurată. 

 Subiecţii umani pot fi folosiţi în activitatea de cercetare numai în condiţiile în care: 
o sunt respectate drepturile individuale şi este garantată protecţia faţă de efectele negative; 
o subiecţii sunt corect informaţi asupra naturii experimentului; 
o consimt liber şi în deplină cunoştinţă, pentru a servi ca subiecţi în activitatea de cercetare. 

 
Precizăm că este responsabilitatea fiecărei instituţii eligibile de a dezvolta şi aplica procedee proprii 
care se bazează pe criteriile prezentate mai sus. Acest aviz va fi dat de comisia pentru etică 
profesională de la nivelul instituţiei. Din componenţa acestor comisii trebuie să facă parte cadre 
didactice şi cercetători cunoscuţi şi respectaţi pentru integritatea morală şi profesionalismul lor. 
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Durata proiectului 
Durata proiectului este de max. 3 luni. 

Nivelul de finanţare: 
-  sprijinul financiar acordat pentru un proiect de mobilitate a tinerilor doctoranzi este de 1.800- 
    2.200  euro - echivelentul în lei -  în funcţie de costurile de cercetare. 

Cheltuieli eligibile : 
- cheltuieli de mobilitate 
- cheltuieli de deplasare – transport (o călătorie dus-întors); 
- cheltuieli de cazare; 
- cheltuieli de subzistenţă. 
- cheltuieli de acces la infrastructura de cercetare (supervizare activitate de 

cercetare, utilizare infrastructură, consumabile etc) – max. 30% din valoarea 
proiectului. 

 
Propunerile de proiecte se scriu în limba română. 
Evaluarea proiectelor cuprinde 2 etape: 

(1) evaluare iniţială în scopul finanţării; 
(2) evaluare finală. 

 
Evaluarea iniţială se face pe baza următoarelor criterii (anexa): 
 

A. Performanţa individuală a aplicantului:- max. 10 pct; 
B. Motivarea necesităţii mobilităţii în acord cu stadiul actual al tezei de doctorat: - 25 pct; 
C. Planul de mobilitate: - 5 pct; 
D. Rezultate asteptate: -10 pct. 

 
Notă: Directorul de proiect se obligă să furnizeze către autoritatea contractantă, la încheierea 
proiectului, elementele referitoare la proiect (conţinut, rezultate, elemente de raportare financiară, 
diseminarea rezultatelor, mobilităţi), sub forma cerută, pentru a fi publicate pe pagina de web a 
autorităţii contractante 
 
Proiectele care nu ating minim 40 de puncte la evaluare sau nu obţin punctajul minim stabilit 
pentru fiecare criteriu în parte sunt eliminate din competiţie. 
 
Propunerile de proiecte (formularele de ofertare) se depun astfel: 

- 1 exemplar tipărit (semnat, ştampilat) în limba română; 
- formularul în limba română (fişier cu extensie .rtf) în format electronic (CD-ROM, 

dischetă ). 
 
Propunerile de proiecte se depun la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, din str. Mendeleev nr. 21-
25, CP 010362, sector 1, Bucureşti. Modalitatea de transmitere a propunerilor de proiecte (prin 
poştă, curier), precum şi responsabilitatea depunerii în termenele stabilite revin, în totalitate, 
ofertantului. 
 
Notă: Nu vor fi luate în considerare decât contestaţiile ce vizează nerespectarea procedurii de 
evaluare. 
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            Anexa 
Criterii de evaluare : 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea criteriului Punctaj 
max. 

Punctaj 
minim 

A. Performanţa individuală a aplicantului: 
activitate internaţională 

burse obţinute 
premii obţinute la manifestări ştiinţifice 
participarea în contracte de cercetare ştiinţifică 
publicaţii  

1 
 
 

lucrări susţinute la conferinţe/simpozioane ştiinţifice 

10 7 

2 B. Motivarea necesităţii mobilităţii în acord cu stadiul actual al tezei de doctorat  25 14 
3 C. Planul de mobilitate 5 3 
4 D. Rezultate asteptate 10 7 
 TOTAL GENERAL 50  
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