
 
 

GRANTURI INTERNE DE CERCETARE DE EXCELENȚĂ 

COD: GI-CEX-ICECHIM-NBE 

 

Întrebări frecvente 

 

Î: Un cercetător poate fi în același timp PI și Co-PI în două propuneri de proiect diferite? 

R: Conform ultimei versiuni a Metodologiei competiției, “o persoană nu poate avea în cadrul 

prezentei competiții calitatea de PI sau Co-PI în două propuneri diferite”; în înțelesul 

prezentei metodologii, această precizare permite unui cercetător să dețină calitatea de PI 

într-o propunere de proiect și de Co-PI în altă propunere de proiect. Un cercetător nu poate 

avea calitatea de PI în două propuneri de proiect; un cercetător nu poate avea calitatea de 

Co-PI în două propuneri de proiect. 

 

Î: De ce nu este eligibil ca PI sau Co-PI și un student-masterand? 

R: Pentru a încuraja participarea tinerilor cercetători din cadrul ICECHIM la această 

competiție, ultima versiune a Metodologiei competiției prevede posibilitatea ca un student-

masterand să fie eligibil pentru calitatea de Co-PI 

 

Î: Cum se alcătuiește echipa de cercetare a proiectului? Câte persoane pot face parte din echipă? 

R: Conform Metodologiei competiției, “Componența echipei de cercetare este decisă prin 

consens de PI și Co-PI”. Pe lângă PI și Co-PI, din structura echipei mai pot face parte maxim 

6 cercetători (ACS, CS sau CS III). 

 

Î: Care este data de referință pentru prevederea de la punctul e al criteriilor de eligibilitate “având 

gradul științific de Asistent de Cercetare Științifică, Cercetător științific sau Cercetător științific 

III, nu mai mult de 15 ani de la finalizarea studiilor de licență și vârsta de maxim 40 ani”? 

R: Data de referință este data depunerii propunerii de proiect 

 

 



 
 

Î: Plafoanele de cheltuieli prevăzute în cadrul Capitolului 6 – Cheltuieli eligibile reprezintă valori 

procentuale fixe sau se pot face realocări între categoriile de cheltuieli? 

R: Valorile procentuale reprezintă plafoane maxime pentru categoriile de cheltuieli. Se pot 

face realocări între categorii, cu respectarea acestor plafoane. Pe parcursul se pot face 

realocări între categoriile de buget, în limita a 10% din bugetul total al proiectului, fără o 

aprobare prealabilă  

 

 Î: Transmiterea propunerii de proiect o poate face și Co-PI? 

R: Conform Metodologiei competiției, transmiterea propunerii de proiect va fi făcută 

obligatoriu de PI, utilizând adresa de e-mail instituțională (@icechim.ro). Propunerile 

primite de pe orice altă adresă nu vor fi luate în considerare 

 

Î: În cadrul capitolului 2 din Cererea de finanțare (Date referitoare la locul de muncă/programul 

de doctorat) pentru cine se completează datele solicitate? 

R: Datele solicitate se completează pentru PI. 

 

Î: Ce presupune prevederea “Redactarea se va face fololosind Times New Roman, 12, spațiere 

interlinie 1,15, fără spații între paragrafe, aliniere stânga-dreapta (justify). In cazul nerespectarii 

formelor de redactare si a limitarilor numarului de pagini impuse propunerea este automat 

eliminata. Se trimite spre evaluare in  format .pdf textual.”? Se pot modifica alte caracteristici ale 

fonturilor utilizate? Se poate modifica dimensiunea fonturilor în tabele? 

R: Redactarea se va face utilizând toate caracteristicile impuse; nu este permisă modificarea 

altor caracteristici ale fonturilor (Scale – 100%/Spacing - Normal/Position - Normal). În 

cadrul tabelelor se vor respecta aceleași caracteristici ale fonturilor. Transmiterea spre 

evaluarea se face in format .pdf textual (NU scanat). Orice încălcare a acestor prevederi duce 

la descalificarea propunerii 

 

 

 



 
 

Î: Care este limita de pagini pentru subcapitolele 7.1-7.7? 

R: Nu există o limitare de pagini pentru subcapitole. Echipa de cercetare va redacta 

propunerea de proiect având în vedere respectarea impunerii de 10 pagini pentru pct. 7.1-

7.6. Bibliografia (7.7) va fi prezentată în maxim 2 pag. 

 

 

 

 

   


