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PACHET DE INFORMAȚII 
 
Capitol 5. Condiţii de participare 
 
Se completează astfel:  

Durata unui grant de cercetare este de max. 24 luni, dar nu mai puțin de 12 luni (conform 
contract de finanțare). 
 
Notă: Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere realizarea unor activităţi deja 
finanţate sau în curs de finanţare parţial sau integral din alte surse bugetare (anexa 3 din 
Ghidul Solicitantului).  
 
Capitol 8. Categorii de cheltuieli eligibile 
 
Se completează astfel:  

D. Cheltuieli indirecte (regie) implicate de proiectul de cercetare, amortismente, costul 
închirierii de echipamente, aparatură precum şi orice alte cheltuieli posibil a fi efectuate 
conform art. 8 din alin. 1 din H.G. 735/1996. Cheltuielile indirecte (regie) se calculează ca 
procentaj (25%) din cheltuielile directe: cheltuieli cu personalul, cheltuieli de logistică (din 
care se exclud cheltuielile de capital și cheltuielile cu terții) şi cheltuieli de deplasare.  
 
Capitol 9. Prezentarea propunerilor de proiecte 
 
Se completează astfel:  

Depunerea proiectelor se face într-o singură etapă. Redactarea integrală a propunerii de 
proiect se face în limba română. Cererea de finanţare împreună cu documentele de 
participare la competiție se depun la BPG în 3 (trei) exemplare imprimate și introduse în 
câte un plic pe care se menționează: 
 
Numele institutului și al Directorului de Grant, Titlul proiectului precum și Secția și 
Domeniul tematic. 
 
 
Lista documentelor de participare la competiție va cuprinde obligatoriu:  
 
-  Cererea de finanțare (Anexa 1);  
-  CV-urile membrilor echipei (Anexa 2); 
-  Declarație privind nefinanțarea din alte surse (Anexa 3); 
-  Declarație pe proprie răspundere de certificare a aplicației (Anexa 4). 
 

 

 



 

 

GHIDUL SOLICITANTULUI 
 
Capitol 7. PACHETUL DE FINANȚARE A PROIECTULUI 
 
7.1  DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE 
CHELTUIALĂ 
 
Se modifică astfel:  

 

< Se vor completa în tabel categoriile de cheltuieli eligibile. Se vor completa separat 

cheltuielile eligibile indirecte (de regie) unde este cazul (dacă nu sunt eligibile se pot include 

in lista cheltuielilor integral neeligibile). > 

  
Capitol ANEXE 
 
Se elimină următorul text: 
 
şi numărul de înregistrare electronică ........................ 
 
Din Anexa 3 - DECLARAŢIE PRIVIND NEFINANȚAREA DIN ALTE SURSE  
 
Din Anexa 4 - DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE DE CERTIFICARE A 
APLICAȚIEI 
 

 

 

 

 

 

 

CONTRACT DE FINANȚARE GRANT DE CERCETARE 
 
Anexa 2. Detalierea cheltuielilor din DEVIZ 
 
Se completează astfel:  

 
D. Cheltuieli indirecte (regie) implicate de proiectul de cercetare, amortismente, costul 
închirierii de echipamente, aparatură precum şi orice alte cheltuieli posibil a fi efectuate 
conform art. 8 din alin. 1 din H.G. 735/1996. Cheltuielile indirecte (regie) se calculează ca 
procentaj (25%) din cheltuielile directe: cheltuieli cu personalul, cheltuieli de logistică (din 
care se exclud cheltuielile de capital și cheltuielile cu terții) şi cheltuieli de deplasare. 
 


