
Intrebări şi răspunsuri frecvente privind GAR-UM-2019 (FAQ) 

 

19-21 mai 2019 

 

I: În pachetul de informații se specifică:  "Cererea de finanțare completată nu va depăși 20 

de pagini (fără a lua în calcul CV-urile anexate Cererii de Finanțare)". Bibliografia va fi luată 

în calcul, pentru cuantificarea celor 20 de pagini?  

 

R: Bibliografia va fi inclusă în cele 20 pagini ale Cererii de finantare într-un format restrâns 

şi scrisă, eventual cu un font mai mic. 

  

I: Cerea de finanțare (Anexa 1) trebuie semnată de directorul de proiect? Ea trebuie să 

primească număr de înregistrare de la Secretariatul Institutului ? 

 

R: Cerea de finanțare (Anexa 1) nu trebuie semnată de directorul de proiect. Ea trebuie să 

primească număr de înregistrare de la Secretariatul Institutului. 

 

I: CV-urile vor fi semnate de către membrii echipei proiectului? 

 

R: Da, CV-urile vor fi semnate. 

 

I: Anexele 3 (Declarație privind nefinanțarea din alte surse) și 4 (Declarație pe proprie 

răspundere de certificare a aplicației) vor fi semnate doar de reprezentantul legal al 

Institutului, nu și de directorul de proiect? De asemenea, anexele vor primi număr de 

înregistrare de la secretariatul Institutului? Vă întreb, deoarece cerecerile au creată deja 

rubrica pentru semnătura reprezentantului legal, nu și pentru directorul de proiect. 

 

R: Anexele 3 si 4 vor fi semnate doar de reprezentantul legal al Institutului, nu și de 

directorul de proiect şi vor primi număr de înregistrare de la secretariatul Institutului. 

 

I: La punctul 7.1, în coloana 4 - Valoare eligibilă (lei) se trec sumele cu TVA ? 

 

R: Da, în coloana 4, valoare eligibilă (lei), se trec sumele cu TVA. 

 

 

I: La lista de activitati se preciează ca final de activitate realizarea unui audit al proiectului. 

El trebuie facut extern sau este facut de personalul de la biroul GAR al Academiei Romane? 

 

R: Corrigendum din 21.05.2019 a reglementat aceasta chestiune. Realizarea unui audit 

intern nu este necesară. 

 

I: Declarațiă pe proprie răspundere de certificare a aplicației şi Delaratia privind 

nefinanatarea din alte surse cer numărul de înregistrare electronică. Cine il da, biroul GAR al 

Academiei Romane sau Institutul?  

 

R: Corrigendum din 06.05.2019 a reglementat aceasta chestiune. 

 

I: La date generale (3), la subdomeniu rămân stiintele umaniste sau trecem sociale? 

 

R: Puteti include domeniul dvs., respectiv stiinte sociale/socio-umaniste (Cf. Pachet de 

informaţii, Corrigendum din 23.04.2019). 



I: Exista un model standard pentru acordul de angajare pe intreaga durata a proiectului? 

Acesta se depune impreuna cu cererea de finantare? 

R: Nu exista un model standard pentru acordul de angajare. Pentru Directorul de proiect 

acordul se depune  impreuna cu cererea de finantare.  

I: Vă contactez în legătură cu competița de granturi ale Academiei Române. Aflându-mă la 

prima propunere de proiect, am o serie de nelămuriri privind bugetul, mai exact cheltuielile 

logistice. Propun următoarele achiziții: unitate (2700 lei), monitor (800 lei), tastatură și 

mouse (300 lei), licențe și antivirus, scanner (1200 lei), imprimantă (750 lei), stație mixaj 

audio (650 lei), microfon (500 lei), stativ microfon (200 lei), căști (300 lei), cabluri (200 

lei), obiecte de papetărie. Cu excepția unității, care depășește suma de 2500 de lei și intră 

la cheltuieli de capital, unde anume se încadrează celelalte achiziții, la cheltuieli cu 

materialele (consumabile) sau la cheltuieli de capital? 

 

R: Mijloacele fixe sunt bunuri generatoare de beneficii  economice viitoare , care sunt 

detinute de o societate pentru o perioada de folosinta mai mare de un an. Valoarea de 

intrare a mijlocului fix trebuie sa fie mai mare de 2.500 lei. Mijloacele fixe se amortizeaza 

lunar, liniar conf. Clasificarii mijloacelor fixe, unde sunt trecute grupele si subgrupele 

mijloacelor fixe si, perioada de amotizare. Înregistrarea in contabilitate se face pe baza 

facturii de achizitie, a nir-ului , acesta trecandu-se in registrul imobilizarilor corporale si fisa 

mijlocului fix, fiind repartizate persoanei care-l foloseste, sau resonsabilului, inventariera 

efectandu-se anual la începutul anului urmator pentru anul inchis, toate mijloacele fixe fiind 

inventariate faptic si scriptic, iar 

 

Obiectele de inventor sunt bunuri (active circulante) care au o durata de functionare mai 

mica de un an si, o valoare de achizitie mai mica de 2.500 lei, se inregistreaza pe cheltuiala 

la monentul achizitiei dar, la fel ca si mijloacele fixe, se inregistreaza in contabilitate pe baza 

facturii de achizitie, a nir-ului; acestea sunt repartizate nominal, se inventariaza lunar, 

eventual pentru o mai buna evidenta se deschid analitice in contabilitate fie pe persoana si, 

atunci inventarierea este mult mai simpla, fie pe obiect de inventar 

 

I:  Referitor la componența echipei de cercetare: din cadrul echipei pot face parte persoane 

care, la momentul depunerii proiectului, nu sunt angajate ale institutelor și centrelor 

Academiei Române? 

  

R: Membrii echipelor de cercetare apartin exclusiv institutelor si centrelor Academiei 

Romane, avand in vedere ca bugetul competitiei GAR-2019 este  alocat din fondurile proprii 

ale Academiei Romane. Daca exista insa persoane din afara institutelor si centrelor 

Academiei Romane care, datorita expertizei stiintifice, sunt absolut necesare pentru 

realizarea obiectivelor proiectului, exista posibilitatea includerii acestora pe pozitii vacante. 

Acestia nu vor fi deci nominalizati in echipa de cercetare, decit ca activitate pe care o vor 

desfasura. In cazul in care proiectul va fi declarat castigator, aceste persoane vor putea fi 

numite in echipa ulterior. 

  

I: În cazul în care durata proiectului este mai mică de 24 luni (de exemplu, 13 luni) care 

sunt lunile de desfășurare pentru etapele 1 și 2? 

  

R: Avand in vedere diminuarea duratei proiectului dvs., pentru simplificarea procedurilor 

financiare si de raportare, va sugeram 12 luni (in loc de 13 luni), pentru incheierea 

proiectului urmand a fi predat un singur Raport Final (Tehnic si Financiar).  

  



I. Persoana nominalizată ca director de proiect poate să aibă în derulare alte proiecte 

finanțate din alte surse, în condițiile în care activitățile finanțate nu sunt similare ? 

  

R: Da.  

  

I: În ghidul solicitantului se specifică următoarea condiție pentru directorul de proiect: este 

angajat în Instituţia Coordonator de Proiect, pe perioadă nedeterminată sau pe 

perioadă determinată care acoperă cel puţin perioada contractului sau are acordul 

de angajare cel puţin pe perioada contractului.  

În cazul în care directorul de proiect este angajat pe perioada determinată mai mică decât 

durata proiectului, acordul de angajare se referă la angajarea exclusiv pe proiect? 

  

R: Daca proiectul va fi declarat castigator Directorul de proiect va trebui sa aiba un acord de 

angajare pe intreaga durata a proiectului. Acordul va trebui sa existe si sa fie semnat la 

depunerea proiectului. 

  

I: Salarizarea echipei de cercetare în cadrul proiectului este cheltuială obligatorie sau 

bugetul proiectului poate cuprinde exclusiv cheltuieli de logistică și pentru deplasări? 

Includerea cheltuielilor indirecte, ca rată forfetară de 25% din cheltuielile directe este 

obligatorie? 

  

R: Salarizarea este obligatorie cel putin pe durata deplasarilor in tara/strainatate. Regia este 
obligatorie. 

 

13-14 mai 2019 

I: Condiția celor maxim 5 ani de la obținerea titlului de doctor: se referă deopotrivă la 
membrii echipei și la directorul de proiect, sau doar la ceilalți membrii ai echipei? 

R: Conform altor Pachete de informatii de la CNCSIS sau UEFISCDI, in unele proiecte se 

solicita precizarea expresa de angajare in echipe de tineri cercetatori doctoranzi si/sau 

postdoc. In Pachetul de informatii GAR precizarea: “Echipa de cercetare a proiectului poate 

avea în structura sa poziții de doctorand sau cercetător având titlul de doctor în științe 

obținut în urmă cu cel mult 5 ani față de momentul depunerii propunerii de proiect 

(cercetător postdoctoral).” este facută si pentru a da o imagine evaluatorilor asupra 

structurii pe varsta a echipei de cercetare si de a incuraja cercetatorii tineri sa fie inclusi in 
echipa sau sa depuna proiecte. 

8 mai 2019 

I: La capitolul 7, Structura echipei de grant, sunt mentionati masteranzii si studentii ca 

posibili participanti in structura echipei. Aceste doua categorii sunt exceptate de la afirmatia 
"Membrii echipelor de cercetare apart ̦in exclusiv institutelor s ̦i centrelor Academiei 

Roma ̂ne"?  

R: Membrii echipelor sunt exclusiv formate din cercetatori ai Academiei Romane, inclusiv 

doctoranzi sau postdoc. Daca este vreun membru din afara AR, acesta trebuie angajat pe 

perioada derularii proiectului cu numarul de ore corespunzator, dar bugetul Granturilor fiind 

de maximim 30.000 lei, nu ar ajunge decat pe o luna-doua, sau ex. cate 2 sau 5 ore pe 
luna, o perioada limitata. 

7 mai 2019 



I: Vă contactez în legătură cu competiția pentru domeniul Științelor Umaniste, lansată pe 

site-ul Academiei Române. M-ar interesa să știu dacă ea se adresează exclusiv cercetătorilor 

și colectivelor Academiei Române? În prezent, coordonez o revistă pentru doctoranzi, în 

regim de voluntariat, și aș vrea să știu dacă un asemenea proiect ar fi eligibil pentru 

finațare. Menționez că revista nu are încă personalitate juridică. 

R: Asa cum e precizeaza in pachetul de informatii, aceasta competitie este finantata din 

forduri proprii ale Academiei Romane si, de aceea, sunt eligibili exclusiv cercetatorii si 

colectivele institutelor si centrelor Aademiei Romane. 

25 aprilie 2019 

I: Am primit o circulara referitor la competitia pentru Granturi de cercetare ale Academiei 

Romane. Din pacate nici dupa cateva zile nu este posibila localizarea pachetului de 

informatii concrete. V-as ramane indatorata pentru precizari. Unde se gasesc detaliile 

competitiei? 

R: Lansarea Competitiei de granturi ale AR pentru stiintele umaniste este activa de 

saptamana trecuta pe site-ul Academiei Romane, in partea stanga, pozitia 5 la Biroul de 

Proiecte si granturi este activat cu New - pachetul de informatii privind Granturile Academiei 
Romane. 

19 aprilie 2019 

I: Pot aplica in calitate de director de proiect avand doctoratul obtinut acum aproape zece 
ani? 

R: Desigur ca sunteti eligibil, caci va incadrati in prima categorie, de doctori. Conform altor 

Pachete de informatii de la CNCSIS sau UEFISCDI, in unele proiecte se solicita precizarea 

expresa de angajare in echipe de tineri cercetatori doctoranzi si/sau postdoc, si aici s-a 
facut precizarea de 5 ani de la finalizarea doctoratului.  

In cazul nostru, precizarea este doar pentru a da o imagine evaluatorilor asupra structurii pe 

varste a echipei de cercetare si de a incuraja astfel si pe cercetatorii tineri sa depuna 

proiecte, in caz ca mai exista si acestia. 

 

 


