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Corrigendum nr. 2 la  

Ghidului Solicitantului nr. 6 „Burse doctorale” 

 

 

1. Capitolul 1 „Cerere de propuneri de proiecte”, subcapitolul 1.1. „DefiniŃie proiect strategic”, 

paragraful 2 se modifică după cum urmează „În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte 

strategice sunt promovate proiecte care urmăresc dezvoltarea oportunităŃilor pentru creşterea 

participării la studii doctorale, inclusiv promovarea cooperării transnaŃionale şi mobilităŃii academice, 

precum şi facilitarea participării la activităŃi de cercetare şi creşterea atractivităŃii şi motivaŃiei pentru 

alegerea unei cariere în cercetare. Pentru materializarea acestor obiective, proiectele strategice 

vor cuprinde activităŃi de sprijin a doctoranzilor pe durata ciclului de studii universitare de 

doctorat.” 

 

2. Capitolul 1 „Cerere de propuneri de proiecte”, subcapitolul 1.3. „ContribuŃia solicitantului”, 

paragraful 4 se modifică după cum urmează „Pentru această cerere de propuneri de proiecte, 

valoarea contribuŃiei dumneavoastră în calitate de solicitant este: 

• 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile dacă reprezentaŃi o persoană juridică de drept 

public 

• 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile dacă reprezentaŃi o persoană juridică de drept 

privat fără scop patrimonial” 

 

3. Capitolul 1 „Cerere de propuneri de proiecte”, paragraful 9 se modifică după cum urmează 

„AtenŃie: Sistemul informatic va bloca transmiterea cererilor de finanŃare după expirarea termenului 

limită de transmitere on-line a cererilor de finanŃare, prevăzut pentru această cerere de propuneri de 

proiecte, respectiv 05/05/2008 ora 17.00!” 

 

4. Capitolul 1 „Cerere de propuneri de proiecte”, paragraful 10 se modifică după cum urmează 

„DeclaraŃiile (anexele 2-6 ale Cererii de FinanŃare) tipărite, semnate, datate şi ştampilate şi Acordul de 

Parteneriat (anexa 7 a Ghidului Solicitantului) completat, semnat, datat şi ştampilat vor fi primite prin 

servicii de curierat de către AMPOSDRU, la adresa România, Bucureşti, Str. Calea Plevnei nr. 46-48, 

sector 1, numai până la data de 08/05/2008 inclusiv, ora 16.00”. 

 

5. Capitolul 1 „Cerere de propuneri de proiecte”, subcapitolul 1.3 „ContribuŃia solicitantului”, paragraful 

11 se modifică după cum urmează „Pentru a facilita procesul de completare şi transmitere a cererilor 

de finanŃare în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, în perioada 18.02 – 23.04.2008, între 

orele 900-1600 la sediul AMPOSDRU funcŃionează un birou de informare.” 
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6. Capitolul 1 „Cerere de propuneri de proiecte”, subcapitolul 1.3 „ContribuŃia solicitantului”, paragraful 

13 se modifică după cum urmează „Întrebările care pot fi relevante şi pentru alŃi solicitanŃi, împreună 

cu răspunsurile, vor fi publicate pe pagina de internet a AMPOSDRU, respectiv www.fseromania.ro, în 

data de 24.04.2008.” 

 

7. Capitolul 3 „POS DRU 2007-2013”, subcapitolul 3.2 „Domeniul major de intervenŃie 1.5”, se 

completează prin introducerea paragrafului 2, respectiv 

„Proiectele strategice care vor fi finanŃate în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte 

cuprind activităŃi de sprijin a doctoranzilor pe durata ciclului de studii universitare de 

doctorat, contribuind astfel la îmbunătăŃirea participării la formarea iniŃială şi la 

îmbunătăŃirea calităŃii activităŃilor de cercetare desfăşurate de doctoranzi.” 

 

Următorul paragraf se modifică după cum urmează 

„Sprijinul financiar oferit doctoranzilor, materializat sub formă de burse, asigură condiŃiile pentru 

participarea la programe doctorale în România, pe tot parcursul programului doctoral, şi posibilitatea 

de a beneficia de un stagiu de studii/cercetare/mobilitate academică, de maximum 8 luni 

consecutive într-o universitate/centru de cercetare din UE. Stagiul de studii/cercetare/mobilitate 

academică este eligibil doar în anul 2 sau anul 3 al ciclului de doctorat, fiind lăsată la latitudinea 

instituŃiei de trimitere/doctorandului organizarea/alegerea perioadei de mobilitate pe durata ultimilor 

ani, în funcŃie de specificul programului individual de doctorat. Numărul minim de doctoranzi sprijiniŃi 

în cadrul unui proiect finanŃat în cadrul acestei Cereri de propuneri de proiecte este de 30 de 

doctoranzi.” 

 

8. Capitolul 3 „POS DRU 2007-2013”, subcapitolul 3.3. „ActivităŃi eligibile” se modifică după cum 

urmează: 

• „Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi, inclusiv mobilităŃi interne şi transnaŃionale, 

intrasectoriale/intersectoriale; 

• Diversificarea formelor de pregătire pentru doctoranzi; 

• Sprijin financiar pentru participarea doctoranzilor la conferinŃe, seminarii internaŃionale legate 

de obiectul cercetării; 

• Dezvoltarea, actualizarea şi întreŃinerea bazelor de date privind programele doctorale; 

• Sprijin pentru mobilităŃi academice pentru doctoranzi; 

• Schimburi şi abordare integrată a bunelor practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, 

conferinŃe; 

• Sprijin acordat doctoranzilor pentru întărirea capacităŃii de publicare ştiinŃifică, inclusiv prin 

analize bibliometrice; 

• ActivităŃi inovatoare, interregionale şi transnaŃionale, cu precădere destinate susŃinerii 

caracterului interdisciplinar în programele de formare/cercetare doctorale şi post-doctorale; 
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• ActivităŃi aferente managementului de proiect, inclusiv monitorizarea internă a proiectului; 

• Introducerea unor sesiuni/module specifice privind managementul cercetării în programele de 

pregătire pentru grupurile Ńintă; 

• Introducerea de sesiuni specifice care au ca tematică egalitatea de gen, egalitatea de şanse, 

nediscriminarea şi respectarea diversităŃii, dezvoltarea durabilă şi protecŃia mediului pentru 

grupurile Ńintă;” 

 

9. Capitolul 3 „POS DRU 2007-2013”, subcapitolul 3.4 „Grupuri Ńintă eligibile” paragrafele 1 şi 2 se 

modifică după cum urmează: 

„În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, grupul Ńintă eligibil este: 

• Doctoranzi, cu frecvenŃă, înmatriculaŃi în anul I de studii universitare de doctorat 2008/2009, în 

domeniile de studii universitare de doctorat eligibile în cadrul acestei Cereri de propuneri de 

proiecte. 

Sprijinul acordat prin FSE va fi direcŃionat doar către doctoranzii şi domeniile pentru studii 

universitare de doctorat definite de legislaŃia în vigoare, care corespund domeniilor de cercetare 

prioritare ale Strategiei NaŃionale pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013: tehnologiile 

societăŃii informaŃionale, energie, mediu, sănătate, agricultură, securitatea şi siguranŃa alimentelor, 

bio-tehnologii, materiale, produse şi procese inovative, spaŃiu şi securitate şi cercetări socio-economice 

şi umaniste, şi sunt detaliate mai jos:” 

 

10. Capitolul 3 „POS DRU 2007-2013”, subcapitolul 3.4 „Grupuri Ńintă eligibile”, se adaugă 

următoarele domenii pentru studii universitare de doctorat: 

51. Arhitectură 

52. Urbanism 

53. ŞtiinŃe inginereşti aplicate 

54. Inginerie şi management 

55. Ingineria mediului 

56. Ingineria autovehiculelor 

57. Ingineria produselor alimentare 

58. Inginerie forestieră 

59. Inginerie Geodezică 

60. Administrarea afacerilor 

61. Securitate naŃională 

62. Inginerie navală şi navigaŃie 

63. Inginerie geologică 

64. Informatică economică 
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11. Capitolul 4 „Eligibilitatea solicitanŃilor şi a partenerilor”, paragraful 3 se modifică după cum 

urmează 

„Beneficiarii eligibili în cadrul acestei Cereri de propuneri de proiecte trebuie să fie instituŃii care pot 

organiza programe de studii universitare de doctorat, în conformitate cu cadrul legal în vigoare, 

pentru care există conducători de doctorat confirmaŃi/reconfirmaŃi prin Ordin al ministrului 

educaŃiei, cercetării şi tineretului, în domeniile de doctorat prioritare specificate în Capitolul 3, 

subcapitolul 3.4. În acest sens, beneficiari eligibili pot fi universităŃi publice şi private 

acreditate, care pot organiza programe de studii universitare de doctorat, în condiŃiile 

prevăzute de legislaŃia naŃională, şi institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv 

institute de cercetare ale Academiei Române, în condiŃiile prevăzute de legislaŃia în 

vigoare.” 

şi se introduce nota de subsol: „În conformitate cu prevederile HG nr. 567/2005 privind 

organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 4, alin. (6), institutele Academiei Române şi alte institute de 

cercetare din Ńară şi străinătate pot participa la ciclul de studii universitare de doctorat prin 

formarea de consorŃii cu instituŃii de învăŃământ superior organizatoare de studii 

universitare de doctorat (IOSUD).” 

 

12. Capitolul 4 „Eligibilitatea solicitanŃilor şi a partenerilor”, paragraful 4 se modifică după cum 

urmează „În calitate de solicitant puteŃi avea parteneri naŃionali şi/sau transnaŃionali. Partenerii 

trebuie să fie persoane juridice, legal constituite în Ńara de origine, de drept public şi/sau de drept 

privat, cu sau fără scop patrimonial. Partenerii din România trebuie să fie instituŃii de învăŃământ 

superior sau institute de cercetare care pot organiza, în conformitate cu cadrul legal în vigoare, 

studii universitare de doctorat în domeniile prioritare specificate în această Cerere de propuneri de 

proiecte şi pot acŃiona doar ca instituŃii de trimitere a doctoranzilor sprijiniŃi prin proiect pentru 

mobilităŃile transnaŃionale. Partenerii din alte state membre ale UE pot fi centre/institute de cercetare, 

universităŃi, companii care desfăşoară activităŃi de cercetare, centre de documentare etc., care au 

personalitate juridică şi care acŃionează în domenii relevante pentru activitatea de cercetare doctorală. 

Partenerii din afara României pot acŃiona doar ca instituŃii de primire a doctoranzilor sprijiniŃi prin 

proiect pentru mobilităŃile transnaŃionale.” 

 

13. Capitolul 6 „Cum se completează cererea de finanŃare”, paragrafele 5 şi 6 se modifică după cum 

urmează „Formularul electronic şi anexele 1-6 ale cererii de finanŃare se transmit on-line până la data 

de 05/05/2008 inclusiv, ora 17.00. 

După transmiterea on-line a cererii de finanŃare (respectiv formularul electronic şi anexa 1), 

declaraŃiile (anexele 2-6 ale cererii de finanŃare) tipărite, datate, semnate şi ştampilate şi acordul de 

parteneriat (anexa 7 a Ghidului Solicitantului) completat, datat, semnat şi ştampilat trebuie primite 

prin servicii de curierat de către AMPOSDRU, la adresa România, Bucureşti, Str. Calea Plevnei nr. 46-

48, sector 1, până la data de 08/05/2008 inclusiv, ora 16.00.” 

 

14. Capitolul 6 „Cum se completează cererea de finanŃare”, etapa 4, paragrafele 3 şi 4 se modifică 

după cum urmează „AtenŃie: Sistemul informatic va bloca transmiterea cererilor de finanŃare după 
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expirarea termenului limită de transmitere on-line prevăzut pentru cererea de propuneri de proiecte, 

respectiv 05/05/2008 ora 17.00! 

După transmiterea on-line a cererii de finanŃare (respectiv formularul electronic şi anexa 1), 

declaraŃiile (anexele 2-6 ale cererii de finanŃare) tipărite, datate, semnate şi ştampilate şi acordul de 

parteneriat (anexa 7 a Ghidului Solicitantului) completat, datat, semnat şi ştampilat trebuie primite 

prin servicii de curierat de către AMPOSDRU, la adresa România, Bucureşti, Str. Calea Plevnei nr. 46-

48, sector 1, până la data de 08/05/2008 inclusiv, ora 16.00.” 

 

15. Capitolul 14 „Eligibilitatea cheltuielilor”, subcapitolul 14.5. „Reguli specifice privind eligibilitatea 

cheltuielilor” se modifică după cum urmează: 

„1. Cheltuielile aferente organizării programelor de studii universitare de doctorat sunt suportate 
din bugetul de stat/în cadrul finanŃării de bază şi nu sunt eligibile pentru finanŃare în cadrul acestei 
Cereri de propuneri de proiecte.  

2. Sprijinul financiar acordat doctoranzilor, prin proiectele finanŃate, acoperă o perioadă de 12 
luni/an universitar; durata totala a sprijinului acordat este de 36 de luni, pe perioada ciclului de 
studii universitare de doctorat, din care maximum 8 luni consecutive pentru 
mobilitate/stagiu de pregătire/cercetare în instituŃii din UE. Perioada eligibilă pentru efectuarea 
mobilităŃii este stabilită de instituŃia de trimitere/doctorand, pe parcursul anilor 2 şi 3 ai 
programului doctoral.  

3. Întreruperea ciclului de doctorat de către doctorand sau de către instituŃia organizatoare de 
doctorat, prin exmatriculare, conduce la încetarea finanŃării doctorandului respectiv şi recuperarea 
cuantumului bursei plătite până la momentul respectiv. În cazul reînmatriculării, doctorandul 
respectiv nu va mai beneficia de finanŃare FSE. 

4. Cuantumul lunar al bursei nu poate depăşi 1.850 de lei/lună/doctorand.  

5. Cuantumul lunar al bursei în străinătate (perioada mobilităŃii) nu poate depăşi echivalentul a 
3.700 de lei/lună/doctorand. Această bursă acoperă cheltuielile de cazare, masă, transport extern 
şi transport intern în Ńara de destinaŃie. 

6. Cheltuielile de management ale proiectului nu pot depăşi 5% din cuantumul burselor 
doctoranzilor. Chetuielile de management ale proiectului cuprind cheltuielile cu personalul 
implicat în echipa de management a proiectului şi cheltuielile incluse în categoria 
cheltuieli aferente managementului de proiect.” 

 

 


