Direcția OIPOCU

Întrebări și răspunsuri utile pentru elaborarea proiectelor din cadrul apelului
”SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POST-DOCTORAT” din
cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

1.
Doctoranzii aflați în prelungire (deci nu în perioada de grație și nici
reînmatriculați) sunt eligibili? Dacă studenții doctoranzi aflați în perioada de
prelungire, care au beneficiat anterior de bursa (pe perioada stagiului doctoral au
beneficiat de bursa din fonduri publice) sunt eligibili să facă parte din grupul țintă
(respectivii devin doctoranzi cu taxă în perioada de prelungire)?
Răspuns: Ghidul Solicitantului Condiții Specifice “Sprijin pentru doctoranzi și
cercetători post-doctorat” nu îi exclude pe doctoranzii aflați în prelungire, dar
trebuie să susțină public teza de doctorat până la data de 30 octombrie 2023 (pe
locuri la buget sau cu taxă).
2.
Componenta aplicativă pe care trebuie să o cuprindă proiectul de cercetare,
care trebuie să fie dezvoltată în cadrul unui partener din mediul economic, poate
fi legată de valorificarea temei doctorale?
Răspuns: O condiție pentru acordarea sprijinului doctoranzilor și cercetătorilor
post-doctorat din grupul țintă o reprezintă participarea la un proiect de cercetare
cu componentă aplicativă, corelat cu tema studiilor doctorale/postdoctorale
realizate, organizate la agenți economici/parteneri relevanți. Sunt încurajate
activitățile de cercetare cu componentă aplicativă, relevantă pentru tema de
doctorat / post-doctorat aleasă de doctoranzi/ post-doctoranzi.
Cercetarea aplicativă va fi realizată în cadrul organizațiilor partenere (partenerii
din mediul de afaceri, industrie, institute de cercetare etc.) și implică un
angajament direct al acestora pentru asigurarea schimbului de informații, a celui
științific și tehnic acordat pe perioada programului de cercetare.
3.
Sursa de finanțare pentru achiziția de consumabile necesare desfășurării
procesului de cercetare.
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Răspuns: Conform Ghidului Solicitantului Condiții Specifice ”Sprijin pentru
doctoranzi și cercetători post-doctorat” și a documentului Orientări privind
accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020,
categoria cheltuielilor de tip FEDR sunt limitate la maximum 10% din cheltuielile
directe ale proiectului. În cadrul acestora se pot bugeta diferite tipuri de cheltuieli
necesare desfașurării procesului de cercetare în cadrul universității la care sunteți
înscris în grupul țintă al proiectului.
În cap. 2.3. ”Eligibilitatea cheltuielilor”, cheltuielile eligibile din G.S.C.S., sunt
detaliate cheltuielile directe care reprezintă cheltuieli ce pot fi atribuite unei
anumite activități individuale din cadrul proiectului şi pentru care este
demonstrată legătura cu activitatea/sub activitatea în cauză, iar achizițiile cu
consumabille se încadrează în Categoria MySmis 21 - Cheltuieli cu achiziția de
active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii
prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, Subcategoria MySmis 70 Cheltuieli cu achiziția de materii prime, materiale consumabile și alte produse
similare necesare proiectului care include:
Cheltuieli cu materii prime și materiale necesare derulării cursurilor practice
Materiale direct atribuibile susținerii activităților de educație și formare
Papetărie
Cheltuieli cu materialele auxiliare
Cheltuieli cu materialele pentru ambalat
Cheltuieli cu alte materiale consumabile
Multiplicare
4.
Clarificare eligibilitate doctoranzi, clarificare indicatori
Răspuns: Conform Ghidului Solicitantului Condiții Specifice ”Sprijin pentru
doctoranzi și cercetători post-doctorat”, în cadrul prezentei cereri de propuneri
de proiect grupul țintă cuprinde următoarele categorii:
Doctoranzi în ultimul an de studii universitare de doctorat;
Cercetători post-doctorat.
Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă formate din doctoranzi și
cercetători post-doctorat trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele
condiții:
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• Au domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de
proiect.
• Sunt înmatriculați ca doctoranzi în ultimul an de studii doctorale sau sunt
postdoctoranzi, la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în
proiect. Aceștia trebuie să facă dovada participării la un program de cercetare cu
componentă aplicată, selectat în funcție de tema de cercetare studiată, și desfășurat
în cadrul unei instituții din colaboratoare (sector academic și non academic).
Conform Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, art. 5 ”Toți indicatorii comuni de
realizare și de rezultat trebuie raportați pentru toate prioritățile de investiții”.
Pentru a răspunde acestei cerințe, solicitantul va avea obligația raportării
indicatorilor comuni, conform ghidului de raportare indicatori (comuni și specifici
de program).
5.
Ce va presupune apelul ?
Răspuns: Conform obiectivului specific al apelului, OS 6.13. - Creșterea numărului
absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un
loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de
muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial
competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI.
Rezultatele așteptate în urma implementării operațiunilor finanțate în cadrul
acestui apel de proiecte vizează:
Rata crescută de participare a studenților la programele (ex. stagii de practică,
internship-uri etc.) din cadrul parteneriatelor nou înființate/dezvoltate care să
faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare;
Parteneriate nou înființate/dezvoltate între unități/instituții de învățământ
(universitar și postuniversitar) și sectorul privat și actori din domeniul cercetării
și inovării, inclusiv în vederea organizării de stagii de practică.
6.
Pot fi constituite parteneriate cu universități din regiuni diferite?
Răspuns: Intervențiile eligibile în cadrul acestui apel se adresează regiunilor mai
puțin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și
Sud- Muntenia. Parteneriatele pot fi constituite cu universități din regiuni diferite,
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mai puțin dezvoltate, cu respectarea următoarei prevederi: în cadrul
parteneriatelor constituite pentru un proiect, este necesară detalierea experienței
relevante a partenerilor pentru acțiunile previzionate pentru a fi derulate în cadrul
proiectului.
7.
Eligibilitatea cercetătorilor postdoctorat
Răspuns: În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiect grupul țintă cuprinde
următoarele categorii:
Doctoranzi în ultimul an de studii universitare de doctorat;
Cercetători post-doctorat.
Cercetătorii postdoctorat selectați ca grup țintă trebuie să dețină titlul științific de
doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea
în programul postdoctoral. La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au
obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării
acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare. Se pot înscrie la
programe de cercetare postdoctorală doar cadrele didactice universitare.
8.
Va rog să-mi comunicați metodologia de înscriere
Răspuns: În cadrul acestui apel, puteți să faceți parte din grupul țintă al
proiectului, având în vedere încadrarea în urmatoarele categorii:
Doctoranzi în ultimul an de studii universitare de doctorat;
Cercetători post-doctorat.
Sau, dacă doriți să depuneți un proiect în calitate de beneficiar trebuie să vă
încadrați în categoria de solicitanți eligibili, conform prevederilor G.S.C.S..
Instituții de învățământ superior publice şi private, acreditate;
Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale
Academiei Române;
Angajatori;
Asociații profesionale;
Camere de comerț și industrie;
Academia Română.
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9.
Care este condiția de menținere a doctoranzilor în program după
finalizarea anului 3? Cum se interpretează indicatorul PS116? Deplasările la
conferințe internaționale se includ în 45% din valoarea burselor?
Răspuns: Pentru 30% dintre doctoranzii și cercetătorii post-doctorat (cumulat)
care la dobândirea calității de participanți nu au un loc de muncă, se va face
dovada angajării în termen de 4 săptămâni de la încetarea calității de participant.
Frecventarea programului de cercetare avansată conceput în parteneriat cu
partenerul economic sau institutul de cercetare este obligatorie pentru asigurarea
realizării valorii minime a indicatorului ”4S116 Studenți/Cercetători etc., care își
găsesc un loc de muncă, la încetarea calității de participant”.
Suma alocată pentru mobilități interne/internaționale, taxe de participare la
conferințe, taxe pentru publicarea articolelor în reviste indexate în baze de date
internaționale trebuie sa reprezinte maxim 45% din cuantumul total al burselor.
10.
Solicitanții pot fi din regiunea de dezvoltare București-Ilfov?
Răspuns: Da, cu respectarea prevederilor cap. 1.4. Tipurile de solicitanți și
parteneri eligibili. În accepțiunea prezentului ghid, selectarea regiunii de
dezvoltare se va realiza EXCLUSIV funcție de domiciliul sau reședința grupului
țintă vizat prin proiect - conform prevederilor G.S.C.S., cap.1.10. Regiunile de
dezvoltare vizate de apel), iar intervențiile eligibile în cadrul acestui apel se
adresează regiunilor mai puțin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest
Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud- Muntenia.
11.
Acest program se adresează și persoanelor peste 40-45 ani care tocmai își
termină doctoratul?
Răspuns: Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nu impune o limită de vârstă
pentru încadrarea în grupul țintă al proiectului, însă trebuie respectate toate
celalalte condiții de eligibilitate stabilite de G.S.C.S. - Sprijin pentru doctoranzi și
cercetători postdoctorat.
12.
Acest program va avea o parte teoretică (cursuri de specializare) cuplate cu
aplicații experimentale?
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Răspuns: În funcție de specificul activităților propuse în cererea de finanțare, se
pot organiza: Activităţi de cercetare şi de colaborare în reţea pentru
doctoranzi/tineri cercetători în scopul asigurării complementarității cu sectoarele
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de
specializare inteligentă conform SNCDI, în sprijinul internaționalizării
învățământului terțiar.
Informații suplimentare, regăsiți la cap. 1.3. ”Acțiunile sprijinite și activități” (pag.
4-5) din G.S.C.S. - Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat.
13.
Există posibilitatea de a lucra în mai multe instituții (prin rotație) cu scopul
de a învăța mai multe tipuri de tehnici?
Răspuns: În cadrul apelului POCU Sprijin pentru doctoranzi și cercetători
postdoctorat, sunt încurajate activitățile de cercetare cu componentă aplicativă,
relevantă pentru tema de doctorat / post-doctorat aleasă de doctoranzi/ postdoctoranzi.
Cercetarea aplicativă va fi realizată în cadrul organizațiilor partenere (partenerii
din mediul de afaceri, industrie, institute de cercetare etc.) și implică un
angajament direct al acestora pentru asigurarea schimbului de informații, a celui
științific și tehnic acordat pe perioada programului de cercetare.
Pentru mai multe informații, consultați cap. 1.3. ”Acțiunile sprijinite și activități”
(pag. 4-5) din G.S.C.S. - Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat.
14.
Cum va fi recunoscută o astfel de diploma la nivel european/internațional?
Răspuns: Programele de studii universitare de doctorat/post-doctorat susținute în
cadrul apelului SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POSTDOCTORAT, se organizează cu respectarea prevederilor Legii Educației
Naționale nr. 1/2011 (versiunea actualizată);

15.
Care va fi grila de salarizare?
Răspuns: Trebuie să aveți în vedere prevederile art. 4.3.6.1. ”Plafoane aplicabile
cheltuielilor cu personalul” din Orientări Generale P.O.C.U., unde puteți să vedeți
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nivelurile maxime de salarizare în funcție de experiență specifică postului pe care
sunteți încadrați în cadrul proiectului.
16.
Afilierea este obligatorie la instituția școlii doctorale sau se va putea aplica
și la alte instituții?
Răspuns: În cadrul acestui apel, parteneriatele sunt obligatorii, și mai ales este
obligatorie și includerea în proiect în calitate de solicitant sau partener a cel puțin
unei Instituții de învățământ (ISCED 8), publice și private, acreditate conform
prevederilor cap. 1.4. din G.S.C.S. - Sprijin pentru Doctoranzi și cercetători
postdoctoranzi. Tipurile de solicitanți eligibi sunt: Instituții de învățământ
superior publice şi private, acreditate; Institute/centre de cercetare acreditate,
inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române; Angajatori; Asociații
profesionale; Camere de comerț și industrie; Academia Română.
17.
Este necesară găsirea și a unui coordonator cu funcție didactică sau e
suficient echivalentul ierarhic acestuia în cercetarea științifică (exemplu CS I =
profesor universitate)
Răspuns: În cadrul apelului Sprijin pentru Doctoranzi și cercetători
postdoctoranzi pag. 5, se precizează următoarele: Primesc punctaj suplimentar
proiectele care planifică măsuri aplicabile unor programe de studii doctorale/postdoctorale
cu o componentă aplicativă, coordonate de cercetători/cadre didactice universitare, cu
activitate relevantă în domeniul de cercetare propus și care demonstrează că se implică
activ în derularea programului de studii universitare de doctorat/post-doctorat.
18.
Ce perioadă de timp de la obținerea titlului de doctor este implicată pentru
calitatea de post-doctorand?
Răspuns: Pentru clarificarea categoriilor de grupuri țintă avute în vedere în
prezentul apel de proiecte, precizăm următoarele:
Cercetătorii postdoctorat selectați ca grup țintă trebuie să dețină titlul științific de
doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea
în programul postdoctoral. La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au
obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării
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acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare. Se pot înscrie la
programe de cercetare postdoctorală doar cadrele didactice universitare.
19.
Dacă cursurile pe care le urmează trebuie sa fie acreditate/finalizate cu
certificate de absolvire? Cum se poate face validarea încadrarii cursurilor parcurse
în sprijinul utilizării rezultatelor cercetărilor doctorale/postdoctorale?
Răspuns: Cursurile acreditate sau neacreditate trebuie sa fie finalizate cu
certificate de participare.
20.
Participarea poate fi anterioară intrării în operațiune și finalizată? Dacă ei
sunt deja într-un program de cercetare la momentul intrării în grupul țintă al
proiectului desfășurat în cadrul unei instituții din colaboratoare (sector academic
și non academic) acesta poate desfășura ambele programe de cercetare (cel din
cadrul proiectului și cel la care este deja înscris pentru îndeplinirea condiției de
eligibilitate)? Frecventarea programului de cercetare avansată conceput în
parteneriat cu partenerul economic sau institutul de cercetare este obligatorie
pentru asigurarea realizării valorii minime a indicatorului ”4S116
Studenți/Cercetători etc., care își găsesc un loc de muncă, la încetarea calității de
participant”, în acest caz participarea la aceste programe este doar pentru cei care
nu au un loc de muncă la momentul intrarii în operațiune sau finalizarea unui
astfel de program duce la atingerea acestui indicator?
Răspuns: În Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice Sprijin pentru Doctoranzi și
cercetători postdoctoranzi - noiembrie 2021, cap. 1.6, se specifică:
Pentru evitarea dublei finanțări, doctoranzii din grupul țintă al proiectului nu pot
beneficia simultan de bursă acordată de la bugetul de stat și de bursă finanțată din
bugetul proiectului POCU.
Doctoranzii și cercetătorii post-doctorat care au beneficiat de burse în cadrul altor
proiecte finanțate din POCU, nu pot fi selectați ca grup țintă de același
tip/categorie, în cadrul proiectelor prezentului apel (respectiv, doctoranzii care au
primit bursa în proiecte POCU, nu pot fi selectați în cadrul prezentului apel ca
grup țintă doctoranzi, dar pot fi selectați ca grup țintă cercetători post-doctorat).
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Sprijinul acordat prin FSE va fi direcționat doar către doctoranzii și cercetătorii
post-doctorat care își înscriu cercetările domeniilor prioritare ale Strategiei
Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare
inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, prevăzute
în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020.
21.
Ce alte categorii s-ar putea încadra aici? Cele menționate în FGT la secțiunea
Persoană dezavantajată (ex. Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane
ocupate/Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați
în întreținere etc.) Studenții doctoranzi netradiționali sau din mediul rural pot fi
încadrați de exemplu în categoria persoanelor cu diverse alte vulnerabilități)?
Definiții GHID INDICATORI (S130) Studenții/elevii netradiționali sunt adulți care
au amânat înscrierea în învățământul terțiar (nu au intrat la facultate/școala
postliceală în același an calendaristic în care au absolvit liceul).
Răspuns: Da, studenții doctoranzi netradiționali sau din mediul rural pot fi
încadrați în categoria persoanelor cu diverse alte vulnerabilități
22.
Protocolul de colaborare poate fi încheiat cu unul sau mai mulți dintre
membrii parteneriatului (selectați prin procedura de selecție în cadrul
proiectului)?
Răspuns: Da, protocolul de colaborare poate fi încheiat cu unul sau mai mulți
dintre membrii parteneriatului. Acest protocol va fi anexat cererii de finanțare,
fiind condiție de eligibilitate.
Condițiile în care se încheie protocoalele de colaborare sunt stabilite în funcție de
specificul activităților proiectului.
Conform prevederilor din Orientări Generale Program Operațional cu Capital
Uman versiuna actualizată, facem precizarea că: Procedura de selecție este
obligatorie atunci când o instituție publică, în calitate de Beneficiar proiect încheie
ACORDURI DE PARTENERIAT cu partenerii eligibili care se regăsesc la cap. 1.4.
din G.S.C.S.;
23.
Ce documente ar trebui atașate pentru a demonstra implicarea activă și
activitatea relevantă în domeniul de cercetare ?
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Răspuns: Raport de activitate, livrabilele cercetarii stiintifice, in functie de
conditiile pe care IOSUD le va stabili in contractul de studii.
24.
Care este valoarea finală a indicatorului 4S116 pe care ar trebui să ne-o
asumăm: 30% din numărul total al participanților sau 30% din numărul celor care
nu au un loc de muncă la momentul dobândirii calității de participant?
Răspuns: Țintele minime obligatorii pentru indicatorul de rezultat imediat 4S116
Studenți/Cercetători etc., care își găsesc un loc de muncă, la încetarea calității de
participant reprezintă min. 30% din valoarea asumată a indicatorului 4S130.
Indicatorul 4S130 reprezintă studenți doctorat/cercetători postdoctorat care
beneficiază de sprijin prin programe doctorat/post-doctorat (unde minimum
prevăzut este de min. 80 studenți doctorat și min. 20 cercetători) - conform
prevederilor din cap. 1.7. ”Indicatori specifici de program” din G.S.C.S.
25.
Cine este eligibil pentru aceste fonduri?
Răspuns: Tipurile de solicitanți și parteneri eligibili se regăsesc la cap 1.4. din
G.S.C.S si sunt:
● Instituții de învățământ superior publice şi private, acreditate;
● Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale
Academiei Române;
● Angajatori;
● Asociații profesionale;
● Camere de comerț și industrie;
● Academia Română.
Parteneriatele sunt obligatorii, și mai este obligatorie includerea în proiect în
calitate de solicitant sau partener a cel puțin unei Instituții de învățământ (ISCED
8), publice și private, acreditate.
26.
Pot fi aceste fonduri utilizate pentru achiziția de materiale și reactivi
necesari în studiul doctoral?
Răspuns: Dacă se justifică necesitatea achiziționarii anumitor materiale care sunt
necesare pentru buna desfășurarea a activităților proiectului, acestea se pot
încadra la CHELTUIELI DIRECTE Categorie MySMIS 21- Cheltuieli cu achiziția
de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar,
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materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile - Subcategoria 70Cheltuieli cu achiziția de materii prime, materiale consumabile și alte produse
similare necesare proiectului Subcategoria (descrierea cheltuielii):● Materiale
consumabile ● Cheltuieli cu materii prime și materiale necesare derulării
cursurilor practice ● Materiale direct atribuibile susținerii activităților de educație
și formare ● Papetărie ● Cheltuieli cu materialele auxiliare ● Cheltuieli cu
materialele pentru ambalat ● Cheltuieli cu alte materiale consumabile●
Multiplicare - din G.S.C.S.- cap. 2.3. ”Eligibilitatea cheltuielilor” (pag. 13).

27.
Cum se poate face validarea încadrării cursurilor parcurse în sprijinul
utilizării rezultatelor cercetărilor doctorale/postdoctorale?
Răspuns: Informații referitoare la validarea încadrării cursurilor parcurse în
sprijinul utilizării rezultatelor cercetărilor doctorale/postdoctorale regăsiți în cap.
2.3.2. ”Reguli generale și specifice de decontare și plafoane aplicate în cadrul
măsurilor sprijinite prin proiect” (pag. 20):
1. Întreruperea ciclului de doctorat de către doctorand sau de către instituția
organizatoare de doctorat, prin exmatriculare, conduce la încetarea finanțării
doctorandului respectiv şi recuperarea cuantumului sumelor plătite
doctorandului până la momentul respectiv. În cazul reînmatriculării, doctorandul
respectiv nu va mai beneficia de finanţare FSE.
2. Sprijinul financiar oferit doctoranzilor, materializat sub formă de burse, asigură
condițiile de participare la programe doctorale în România şi a unor stagii de
studii/cercetare/mobilitate
academică,
de
maximum
2
luni
într-o
universitate/centru de cercetare dintr-o țară membră a Uniunii Europene, fiind
eligibile maximum două stagii de mobilitate europeană per doctorand. Stagiul de
mobilitate transnațională nu este obligatoriu. Se pot finanța și stagii de mobilitate
pentru cercetătorii post-doctorat, cu condiția încadrării în plafoanele stabilite în
prezentul ghid.
3. Pentru obținerea bursei, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții: nu au restanțe la examene/programul de studii doctorale pe
perioada în care primesc bursa și au frecventat lunar programul practic
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suplimentar dezvoltat în colaborare cu partenerul economic, propus de
universitate în cadrul proiectului, cu activitățile și aplicațiile practice specifice.
4. Bursele se acordă inclusiv pe perioada mobilităților prevăzute în planurile
individuale universitare de doctorat/post-doctorat.
5. Categoriile principale de cheltuieli vor respecta următoarele plafoane:
▪ Maxim 400 euro bursă/doctorand și maxim 600 euro bursă cercetător postdoctorat, acordată timp de 12 luni (în cazul doctoranzilor, pentru ultimul an de
studii).
▪ Suma alocată pentru mobilități interne/internaționale, taxe de participare la
conferințe, taxe pentru publicarea articolelor în reviste indexate în baze de date
internaționale trebuie sa reprezinte maxim 45% din cuantumul total al burselor.
▪ Cheltuielile de tip FEDR se vor încadra în plafonul de maxim 10% din valoarea
cheltuielilor directe.
28.
Daca ei sunt deja într-un program de cercetare la momentul intrarii în
grupul țintă al proiectului desfășurat în cadrul unei instituții din colaboratoare
(sector academic și non academic) acesta poate desfășura ambele programe de
cercetare (cel din cadrul proiectului și cel la care este deja înscris pentru
îndeplinirea condiției de eligibilitate)?
Răspuns: NU. Conform prevederilor din Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice
Sprijin pentru Doctoranzi și cercetători postdoctoranzi - noiembrie 2021, cap. 1.6.
Grupul țintă (p.7), pentru evitarea dublei finanțări, doctoranzii din grupul țintă al
proiectului nu pot beneficia simultan de bursă acordată de la bugetul de stat și de
bursă finanțată din bugetul proiectului POCU.
29.
Care este momentul obținerii titlului de doctor (susținerea tezei /validarea
de către CNATDCU)? De asemenea, vă rugăm să clarificați următoarea
neconcordanță: dacă Fișa indicatorului 4S118 permite raportarea/validarea la
categoria Studenți etc., care au obținut titlul științific de doctor urmare a sprijinului
primit doar a acelora care, în termen de 4 săptămâni de la ieșirea din operațiune,
pot face dovada susținerii publice a tezei de doctorat, de ce mai apare din ghid (p.
9) următoarea prevedere: În cadrul contractelor de studii încheiate cu
doctoranzii/cercetătorii postdoctorat vor fi introduse prevederi clare cu privire la
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obligativitatea realizării indicatorilor de program POCU 2014-2020, fiind avute în
vedere următoarele: 55% dintre doctoranzi/80% din cercetătorii post-doctorat din
grupul țintă vor obține titlul de doctor si respectiv, vor finaliza programul postdoctoral nu mai târziu de data de 30 octombrie 2023.
Răspuns: Beneficiarul proiectului va furniza datele privind toți participanții
sprijiniți prin proiect. Din totalul participanților, se vor înregistra și se vor raporta
doar aceia care, în termen de 4 săptămâni de la ieșirea din operațiune, pot face
dovada susținerii publice a tezei de doctorat. Pentru doctoranzii înmatriculați la
studii universitare de doctorat, parteneriatul constituit în proiect va demonstra
obținerea titlului științific de doctor, nu mai târziu de data de 30 octombrie 2023,
realizarea indicatorilor și certificarea studiilor fiind monitorizată și analizată,
după caz, drept sustenabilitate a proiectului de către OIPOCU ME.

30.
Dacă partenerii sunt universități este necesara organizarea procesului
public de selecție, similar cu procesul de selecție pentru partenerii privați ?
Răspuns: Selecția partenerilor este obligatorie doar dacă solicitantul este instituție
publică, iar partenerii sunt entități private (conform prevederilor din Orientări
Generale POCU _versiunea actualizată).
31.
Cum se dovedește angajarea a 30% din grupul țintă? (promovare pe post a
celor deja angajați, de exemplu?)
Răspuns: Pentru a asigura premisele atingerii indicatorilor de program, proiectele
finanțate în cadrul acestui apel, trebuie să prezinte detalii specifice privind:
▪ posibilitatea ca doctoranzii și cercetătorii post-doctorat să urmeze studii/cursuri
de formare, în sprijinul utilizării rezultatelor cercetărilor doctorale/postdoctorale.
▪ măsurile care să conducă la inserția pe piața muncii a membrilor grupului țintă
care la intrarea în activitățile proiectului, respectiv măsuri care cresc gradul de
angajabilitate (promovarea pe un post cu atribuții de o complexitate superioară,
datorită unor competențe dobândite în cadrul programului de studii
doctorale/post doctorale, obținerea stabilității pe un post deja ocupat, prin
încheierea unui contract de munca pe o perioadă nedeterminată etc.).
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La încetarea calității de participant în calitate de grup țintă, doctoranzii implicați
în proiect trebuie să aibă competențe suplimentare care să le îmbunătățească
statutul pe piața muncii.
32.
Mentorii pot fi comuni? Se pot stabili, de exemplu, 4 mentori în total (1
mentor pentru 10 persoane din grupul țintă)? - doctoranzii pot beneficia de bursă
prin proiect după susținerea publică a tezei?
Răspuns: DA, cu respectarea prevederilor din Orientări Generale POCU versiunea
actualizată, cap. 4.3.6.2. ”Suprapunerea de funcții”:
Pentru respectarea principiului cost-eficiență în evaluarea proiectelor, aplicanții se
vor asigura că în cadrul aceluiași proiect nu sunt prevăzute/bugetate funcții ale
căror atribuții sau responsabilități se suprapun sau se vor asigura că nu sunt
prevăzute funcții care nu sunt justificate/fundamentate.
Solicitantul va justifica includerea în bugetul proiectului a mai multor experți de
același tip, (ex: grup țintă semnificativ, număr mare de persoane de consiliat,
grupe paralele de cursanți pentru formare sau practică, mediere sau campanii în
mai multe orașe sau locații simultan, etc.).
În faza de evaluare, evaluatorii fac observații și, dacă este cazul, diminuări de
buget, acolo unde constată o încărcare nejustificată a programului de lucru sau a
echipei de experți. Beneficiarul/partenerul se va asigura de faptul că experții din
echipa de implementare nu desfăşoară activităţi de management de proiect şi nu
au atribuții sau raportează activități în acest sens.
Regulile generale și specifice de decontare a burselor se regăsesc în G.S.C.S., cap.
2.3.2.: - Pentru obținerea bursei, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții: nu au restanțe la examene/programul de studii doctorale pe
perioada în care primesc bursa și au frecventat lunar programul practic
suplimentar dezvoltat în colaborare cu partenerul economic, propus de
universitate în cadrul proiectului, cu activitățile și aplicațiile practice specifice.
Bursele se acordă inclusiv pe perioada mobilităților prevăzute în planurile
individuale universitare de doctorat/post-doctorat.
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33.
Vă rugăm să ne spuneți cum pot beneficia de acest tip de program
doctoranzii cu bursa de la bugetul de stat. Trebuie să aleagă între cele 2 tipuri de
finanțare? Sau nu sunt eligibili din start?
Răspuns: Pentru evitarea dublei finanțări, doctoranzii din grupul țintă al
proiectului NU pot beneficia simultan de bursă acordată de la bugetul de stat și de
bursă finanțată din bugetul proiectului POCU.

34.
Exista baze de date indexate (BDI) recunoscute și nerecunoscute a fi
eligibile pentru a îndeplini criteriile apelului?
Răspuns: Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice Sprijin pentru Doctoranzi și
cercetători postdoctoranzi, nu indică publicarea acestor articole în anumite baze
de date, doar trebuie avută în vedere prevederea conform căreia ”în cadrul
proiectului, se consideră că postdoctoranzii au finalizat programul de cercetare
finanțat prin proiect doar în condițiile publicării unui articol într-o revistă indexată
BDI”.
35.
Ce înseamnă obținerea titlului de doctor - ordinul de ministru sau
susținerea publică a tezei ?
Răspuns: Titlul de doctor se obține după publicarea ordinului de ministru însă
realizeaza indicatorului se raportează după susținerea publică a tezei de doctorat.
36.
Ce se întâmpla dacă datorită evaluării apelului , proiectele nu vor mai avea
la dispoziție, din clipa semnării contractului 18 luni?
Răspuns: Cele maxim 18 luni se calculează începând cu data semnării
contractului.
37.
Sunt eligibili doar studenții doctoranzi în ultimul an de studii doctorale?
dacă eu spre exemplu, sunt în primul an de doctorat înseamnă că nu sunt eligibil?
Răspuns: Conform Ghidul Solicitantului Condiții Specifice “Sprijin pentru
doctoranzi și cercetători post-doctorat” pentru a fi eligibile, persoanele din grupul
țintă formate din doctoranzi și cercetători post-doctorat trebuie să îndeplinească
CUMULATIV următoarele condiții:
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- Au domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de
proiect.
- Sunt înmatriculați ca doctoranzi în ultimul an de studii universitare de doctorat
(pe locuri la buget sau cu taxă) sau sunt cercetători post-doctorat, la instituțiile care
au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect.
De asemenea, trebuie sa aveți în vedere și următoarea prevedere: ”Pentru
doctoranzii înmatriculați la studii universitare de doctorat, parteneriatul constituit
în proiect va demonstra obținerea titlului științific de doctor, nu mai târziu de data
de 30 octombrie 2023, realizarea indicatorilor și certificarea studiilor fiind
monitorizată și analizată, după caz, drept sustenabilitate a proiectului de către
OIPOCU ME”.
38.
Doctoratul dureaza 4 ani, dar se poate finaliza în 3. Se poate acorda bursa
pentru anul 3 care ulterior va fi demonstrat că e ultimul an?
Răspuns: Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice Sprijin pentru Doctoranzi și
cercetători postdoctoranzi prevede faptul ca, doctoranzii trebuie să prezinte un
document justificativ pentru înmatricularea la studii universitare de doctorat
pentru unul dintre domeniile prioritare ale domeniilor prioritare ale Strategiei
Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare
inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific şi comercial, prevăzute
în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020.
În plus, trebuie să facă dovada că sunt înmatriculați în ultimul an al programului
de studii doctorale.
39.
Participarea la stagii internaționale se suportă din burse?
Răspuns: Sprijinul financiar oferit doctoranzilor, materializat sub formă de burse,
asigură condițiile de participare la programe doctorale în România şi a unor stagii
de studii/cercetare/mobilitate academică, de maximum 2 luni într-o
universitate/centru de cercetare dintr-o țară membră a Uniunii Europene, fiind
eligibile maximum două stagii de mobilitate europeană per doctorand. Stagiul de
mobilitate transnațională nu este obligatoriu. Se pot finanța și stagii de mobilitate
pentru cercetătorii post-doctorat, cu condiția încadrării în plafoanele stabilite în
prezentul ghid.
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40.
În situația în care GT este mai mare decât minimul obligatoriu din ghid (80
doctoranzi/ 20 cercetatori post-doctorat) cuantumul burselor se păstreză?
Respectiv 400 euro bursa/doctorand și 600 euro bursa cercetător post-doctorat?
Acordul de parteneriat poate fi semnat electronic?
- Selecția GT poate fi organizată în doua serii ? Parteneriatul poate fi alcatuit doar
din Instituții de învățământ superior publice şi private, acreditate?
Răspuns: 1. Conform G.S.C.S., GT minimul obligatoriu este de 80 doctoranzi și 20
cercetatori post-doctorat, chiar dacă grupul țintă selectat este mai mare decat cel
minim obligatoriu, cuantumul burselor se pastreză. Astfel, se poat acorda 400 euro
bursă/doctorand și 600 euro bursă cercetător post-doctorat.
2. Da, acordul de parteneriat se poate semna electronic și intră în vigoare la data
semnării acestuia de către părți și își încetează valabilitatea la data finalizării
contractului de finanțare.
3. Selecția grupului țintă este în responsabilitatea solicitantului/partenerilor și se
va face în baza unei metodologii proprii de selecție a grupului țintă.
4. Conform G.S.C.S., cap. 1.4. ”Tipurile de solicitanți și parteneri eligibili” - sunt
obligatorii pentru atingerea rezultatului de program POCU 2014-2020
- parteneriate nou înființate/dezvoltate între unități/instituții de învățământ
(universitar și postuniversitar) și sectorul privat și actori din domeniul cercetării
și inovării.
În cadrul parteneriatelor constituite pentru un proiect, este necesară detalierea
experienței relevante a partenerilor pentru acțiunile previzionate pentru a fi
derulate în cadrul proiectului. Este obligatorie includerea în proiect în calitate de
solicitant sau partener a cel puțin unei Instituții de învățământ (ISCED 8), publice
și private, acreditate.
41.
Ce se întamplă în situațiile în care toți cei din grupul țintă au loc de muncă?
Se cuantifică la indicatori ca 100%?
Răspuns: Pentru atingerea indicatorului 4S116 ”Studenți/Cercetători etc., care își
găsesc un loc de muncă, la încetarea calității de participant” trebuie să aveți în
vedere faptul că doctoranzii implicați în proiect trebuie să facă dovada frecventării
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programului de cercetare avansată conceput în parteneriat cu partenerul economic
sau institutul de cercetare.
La încetarea calității de participant în calitate de grup țintă, doctoranzii implicați
în proiect trebuie să prezinte un CV îmbunătățit, chiar dacă la momentul selectării
ca GT aceștia aveau un loc de muncă.
42.
Planul programului de formare de competențe de cercetare avansată
trebuie încărcat pe platformă sau doar menționat în descrierea activității aferente?
Nu am identificat pe platformă opțiunea de încărcare a acestuia.
Răspuns: Frecventarea programului de cercetare avansată conceput în parteneriat
cu partenerul economic sau institutul de cercetare este obligatorie pentru
asigurarea realizării valorii minime a indicatorului 4S116 ”Studenți/Cercetători
etc., care își găsesc un loc de muncă, la încetarea calității de participant”, iar acest
aspect trebuie menționat în cadrul Cererii de Finanțare.
43.
Aplicanții pot fi individuali sau doar printr-o instituție?
Răspuns: Puteți să participați în calitate de solicitant/partener sau în calitate de
participant în grupul țintă al proiectului. În aceste condiții trebuie să aveți în
vedere respectarea prevederilor Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice - Sprijin
pentru Doctoranzi și cercetători postdoctoranzi din capitolele: cap. 1.4. Tipurile de
solicitanți și parteneri eligibili, respectiv cap. 1.6. Grupul țintă.
44.
Ca și antreprenor ce condiții trebuie îndeplinite pentru a aplica?
Răspuns: În cadrul proiectelor finanțate în acest apel, sunt eligibile instituțiile de
învățământ superior care vor încheia un protocol de colaborare cu un institut de
cercetare sau un agent economic pentru derularea activităților de cercetare în care
vor fi implicați doctoranzii și respectiv, cercetătorii post-doctorat. Acest protocol
va fi anexat Cererii de Finanțare, fiind condiție de eligibilitate.
În situația în care sunteți un agent economic, puteți să încheiați un astfel de
protocol de colaborare cu o instituție de învățământ superior.
45.

Ce discipline sunt eligibile pentru a aplica? Există domenii prioritare?
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Răspuns: Trebuie să aveți în vedere prevederile OM ME nr. 5376/2017 privind
aprobarea domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare corelate
cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România.
46.
Ce sprijin este disponibil în cadrul proiectului? Care este valoarea
sprijinului?
Răspuns: Bugetul alocat este de 21 milioane de euro (cofinanțarea UE+
cofinanțarea națională pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, NordVest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), din care
contribuția UE este de 17.850.000 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%),
iar contribuția națională este de 3.150.000 euro (corespunzând unei contribuții
naționale de 15%).
Valoarea eligibilă maximă a unui proiect care vizează grup țintă provenind din
regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia,
Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia) este de 1.150.000,00 euro.
Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul
Inforeuro aferent lunii noiembrie 2021, respectiv 1 EURO = 4,9495 RON.
47.
Ce alte forme de sprijin, în afară de bursă, oferă apelul pentru cercetare?
Răspuns: În calitate de grup țintă în cadrul proiectelor finanțate se vor acorda în
sumă forfetară:
- bursa doctorand care va avea valoarea de max. 400 euro/lună (maximum 12
luni, ultimul an al programului de studii doctorale);
- bursa cercetător postdoctorat va avea valoarea de max. 600 euro/lună, pe
durata studiilor postdoctorale (maximum 12 luni).
De asemenea, trebuie să aveți în vedere și lista cu Cheltuielile eligibile în cadrul
acestei propuneri de cereri de proiecte necesare bunei implementări a proiectului,
detaliată la p.13, cap. 2.3. ”Eligibilitatea cheltuielilor”.
48.
Cum poate sprijini apelul accesul la piața muncii?
Răspuns: Pentru îndeplinirea indicatorului 4S116, trebuie avut în vedere faptul că
din valoarea minimă solicitată a grupului țintă 80 studenți doctoranzi și 20
cercetatori post doctorat, 30% din valoarea indicatorului 4S130 Persoane (studenți
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doctorat/cercetători post-doctorat) care beneficiază de sprijin prin programe
doctorat/post-doctorat, trebuie să își găsească un loc de munca la încetarea calității
de participant sau sa isi creasca gradul de angajabilitate printr o fisa de post
imbunatatita datorita participarii la programele de cercetare aplicativa, realizate
cu sprijinul partenerilor cu care se semneaza protocolul de colaborare.
49.
Care sunt cele mai importante criterii de evaluare a cererii?
Răspuns: Procesul de evaluare și selecție a cererilor de finanțare înregistrate în
sistemul informatic se realizează conform prevederilor documentul Orientări
privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman
2014-2020, cap. 6 ”Procesul de evaluare și selecție” și a criteriilor de evaluare și
selecție prevăzute în grila de verificare a conformității administrative și a
eligibilității proiectelor, precum și a grilei de evaluare tehnică și financiară.
Detalii despre criteriile de evaluare și selecție a cererilor de finanțare regăsiți în
anexele 1 și 2 ale G.S.C.S.
ANEXA 1 - CRITERIILE DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII
ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII
ANEXA 2 - CRITERII DE EVALUARE ȘI SELECȚIE.

50.
Care este interfața pentru depunerea documentelor de candidatură?
Răspuns: Toate cererile de finanțare se depun în format electronic în sistemul
informatic MySMIS 2014.
Pentru depunerea cererilor de finanțare este necesar să vă creați un cont în această
aplicație, respectând prevederile Ghidului Orientări Generale POCU, cap. 5.
”Completarea cererii de finanțare”.

51.
Ținâd cont de termenul extrem de scurt pentru depunerea propunerilor de
proiecte, vă rugăm să ne transmiteți un document care să conțină instrucțiuni de
completare a cererii de finanțare adaptate prezentului apel de proiect. Menționăm
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că în cazul altor apeluri de proiecte a existat un astfel de document care s-a dovedit
deosebit de util entitaților interesate să depună propuneri de proiecte.
Răspuns: Ca urmare a solicitării dumneavoastră, vă comunicam faptul că toate
informațiile de care aveți nevoie pentru completarea cererii de finanțare sunt
disponibile în cadrul Anexei 4 la G.S.C.S.
Ghidul Solicitantului și anexele sunt disponibile accesând următorul link:
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1607/am-poculansează-apelul-competitiv-„sprijin-pentru-doctoranzi-și-cercetători-post
doctorat”, axa prioritară 6, obiectivul specific 6-13.
52.
În cazul în care toți doctoranzii și cercetătorii postdoctoranzi sunt încadrați
în muncă (fiind medici), cum ne raportăm la indicatorul 4S130?
Răspuns: Indicatorul poate fi atins prin fisa de post cu atributii suplimentare
datorita competentelor dobandite prin programul de studii, promovare pe post,
etc
53.
Doctoranzii eligibili sunt cei care intră la 1 octombrie 2022 în ultimul an de
doctorat?
Răspuns: Având în vedere termenul limită de depunere a proiectelor la data de
31.01.2022 în cadrul acestui apel, implementarea acestora va începe în anul
universitar 2022. Ca urmare a celor menționate mai sus, se consideră data de 1
octombrie 2022 al anului universitar ca fiind ultimul an de doctorat.

