ACADEMIA ROMÂNĂ
Serviciul Relații Externe

LANSAREA APELULUI
pentru propuneri de
PROIECTE COMUNE DE CERCETARE (JOINT MOBILITY PROJECTS)
în cadrul
ACORDULUI DE COOPERARE ŞTIINŢIFICĂ
dintre
ACADEMIA ROMÂNĂ (AR) şi ACADEMIA CEHĂ DE ŞTIINŢE (CAS)
1. Date de identificare
Țara parteneră:

Republica Cehă

Instituția parteneră:

Academia Cehă de Științe (CAS)

Modalitatea de cooperare:

Proiecte comune de cercetare, perioada 2023–2025
(Joint Mobility Projects)

Perioada depunerii propunerilor: 21 aprilie-21 iunie 2022

2. Cadrul legal
Apelul pentru proiecte comune de cercetare (Joint Research Projects) are drept bază Acordul
de cooperare științifică încheiat în anul 2017 de către Academia Română (în continuare, AR)
și Academia Cehă de Științe/Czech Academy of Sciences (în continuare, CAS).

3. Informații generale
Obiective
• Dezvoltarea cooperării științifice între cele două țări;
• Stimularea implicării tinerilor cercetători și a doctoranzilor în proiecte de cercetare;
• Sprijinirea echipelor de cercetători care au în vedere participări viitoare la proiecte
internaționale de anvergură;
• Facilitarea utilizării metodologiei, a infrastructurii și a echipamentelor în beneficiul
reciproc al ambelor instituții.

Criterii de eligibilitate și condițiile derulării acordului
• Propunerile de proiecte pot fi depuse doar de către:
o Institute ale Academiei Române, pentru partea română (Institute, Centre,
Fundatii - Lista institute (a - g) (academiaromana.ro);
o Institute ale Academiei Cehe de Științe, pentru partea cehă (Research
Institutes - Akademie věd České republiky (avcr.cz).
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• Sunt acceptate propuneri din toate domeniile de cercetare.
• Vor fi admise maximum 3 (trei) proiecte.
• Durata maximă a unui proiect este de 3 ani (36 de luni). Extinderea acestui termen nu este
permisă.
• Cota maximă admisă de zile pentru schimburile de cercetători este de 21 zile pe echipă/
proiect/ an. Volumul total pentru schimbul de cercetători, alocat tuturor proiectelor
comune aprobate, este de 63 zile pe an/proiect.
• Săptămânile neutilizate într-un an nu pot fi reportate în anul următor.
• Durata schimbului/stagiilor trebuie să reflecte obiectivele proiectului și planul de activități.
• În cazul în care un aplicant depune mai mult de o propunere în cadrul aceluiași apel, va fi
finanțată o singură propunere.

• Se pot finanța doar două proiecte consecutive realizate de aceeași echipă de cercetare.
Solicitantul care depune o propunere nouă de proiect urmând unui proiect aflat în derulare
cu aceeași echipă, trebuie să justifice necesitatea unui nou proiect și să descrie rezultatele
proiectului în derulare. Acest lucru se menționează în formularul de propunere de proiect
în secțiunea „Descrierea proiectului”.

Echipa de cercetare
Fiecare echipă de cercetare este formată din:
• Un cercetător științific principal (indiferent de grad);
• Unul sau mai mulți membri.
• Conform standardelor agreate de cele două academii, membrii echipelor de cercetare pot
fi:
o Senior researchers (cercetători cu 8 sau mai mulți ani de la obținerea titlul de
doctor);
o Junior researchers (cercetători cu mai puțin de 8 ani de la obținerea titlului de
doctor);
o Studenți doctoranzi;
o Alte categorii (de ex. ingineri, tehnicieni).
De partea română:
• Toți membrii din echipa de cercetare trebuie să fie angajați ai unui Institut din rețeaua AR.
• Va fi încurajată participarea cercetătorilor juniori.
De partea cehă:
• Toți membrii din echipa de cercetare trebuie să fie angajați ai unui Institut din rețeaua
CAS.
• Cel puțin 1/3 din echipă va fi reprezentată de cercetători juniori sau studenți doctoranzi.

4. Dispoziții financiare
•
•

Finanțarea este oferită sub formă de contribuții financiare la costurile de mobilitate
(schimburi de membri din echipele de cercetare ale celor două Academii), în legătură
directă cu implementarea proiectului.
Contribuțiile financiare trebuie calculate și furnizate în conformitate cu legislația
națională în vigoare și cu reglementările interne ale instituțiilor partenere.
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•
•

Contribuțiile financiare pot fi furnizate numai în anul realizării schimbului.
Contribuțiile nesolicitate nu pot fi reportate în anii următori.
Furnizarea de contribuții financiare de către instituțiile partenere este condiționată de
disponibilitatea fondurilor.

Contribuții financiare pentru membrii echipei de cercetare din Cehia
a) Transport internațional – Institutele CAS acoperă transportul internațional din
Republica Cehă spre România și retur, inclusiv asigurare de călătorie.
b) Pentru stagiul în România, Academia Română, prin institutele sale, acoperă
următoarele:
• cheltuieli de cazare, conform legislației în vigoare și regulamentelor interne;
• cheltuielile de transport intern cu autocar, tren clasa a II-a/economică – pe baza
biletului de transport va fi decontată suma cheltuită efectiv.
• transferurile zilnice între unitatea de cazare și locul stagiului de cercetare nu sunt
decontate.
• diurna este 95 RON/persoană/zi.
Contribuții financiare pentru membrii echipei de cercetare din România
a) Transport internațional – Academia Română, prin institutele sale, acoperă transportul
internațional din România spre Republica Cehă și retur, inclusiv asigurare de călătorie.
b) Pentru stagiul în Republica Cehă, CAS acoperă următoarele:
• Cheltuieli de cazare: până la 1.600 CZK/persoană/noapte;
• Diurnă (alocație de hrană/cheltuieli zilnice) în conformitate cu legislația în
vigoare și regulile interne – suma maximă aprobată este is 792 CZK/persoană/zi;
• cheltuielile de transport intern (autocar, tren) – pe baza biletului de transport va fi
decontată suma cheltuită efectiv. Transferurile zilnice între unitatea de cazare și locul
stagiului de cercetare nu sunt decontate.
Sumele specificate mai sus sunt valabile la data publicării prezentului apel și sunt destinate
calculării bugetului proiectului. În cazul unor modificări semnificative ale nivelurilor
prețurilor sau al modificării legislației interne, Academiile partenere își rezervă dreptul de a
ajusta corespunzător sumele menționate mai sus și/sau metoda de calcul.

5. Depunerea propunerilor de proiect
Propunerile de proiect trebuie depuse simultan către cele două Academii partenere. Pentru
selecţionarea proiectelor comune de către Academia Română şi Academia Cehă de Ştiinţe, se
va proceda astfel:
Pentru echipa de cercetare din ROMÂNIA:
•

Cercetătorii români vor depune la Academia Română:
o Formularul de aplicație: Cehia-MobilityProjectProposal2023-2025 completat
în limba engleză;
o copia proiectului depus de partenerul ceh la Academia Cehă de Ştiinţe;
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•
•
•

o o adresă oficială din partea conducerii instituţiei aplicante privind acordul de
participare la proiecte;
o documentele vor fi semnate, ștampilate, înregistrate și se vor transmite și pe
adresa de e-mail.
Data limită de depunere a proiectelor comune (pe suport hârtie şi electronic) la
Academia Română este specificată în calendar;
Vor fi selecţionate numai proiectele de cercetare în parteneriat.
Informații suplimentare: https://academiaromana.ro/relExterne/pag_relExt.htm.

Pentru echipa de cercetare din Cehia:
•
•
•

Propunerile de proiecte în cehă sau engleză trebuie să fie complete și depuse în
termenul limită specificat, exclusiv prin intermediul aplicației online „KIS”
(https://kis.avcr.cz/kis2/oms/login).
Propunerile depuse în orice alt mod pot fi respinse pe criterii formale.
Prin depunerea propunerii de proiect, solicitantul:
o Este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în sensul Legii
nr.101/2000Coll., privind protecția datelor cu caracter personal, cu
modificările ulterioare;
o Declară că informațiile pe care le-a furnizat sunt corecte, adevărate și
complete și că este conștient că, în caz contrar, va suporta consecințele legale;
o Declară că, în cazul aprobării, va respecta pe parcursul realizării proiectului
prevederile următoarelor documente:
− The Code of Ethics of researchers at the Czech Academy of Sciences;
− The European Charter and Code for researchers;

6. Evaluare și selecție
Procesul de evaluare a candidaturilor constă în 2 etape:
• La nivel național, fiecare Academie parteneră evaluează proiectele propuse pe baza
regulilor interne, pregătind o clasificare (ranking list).
• După evaluarea la nivel național, Academiile partenere își vor comunica reciproc listele
cu proiectele selectate și vor stabili de comun acord clasamentul final al proiectelor care
urmează să fie finanțate. Numărul total al proiectelor aprobate pentru finanțare este
condiționat de disponibilitățile finaciare are Academiilor partenere.
Criterii de evaluare a propunerii de proiect
• Calitatea proiectului:
- Relevanță științifică (concept, caracter inovativ în raport cu metodele și tehnicile
utilizate, calitatea obiectivelor);
- Metodologie, plan de lucru cuprinzând descrierea activităților și a rezultatelor așteptate;
- Impact al rezultatelor, diseminarea și utilizarea acestora;
- Complementaritate în ceea ce privește conținutul, metodologia și echipamentul;
• Echipa de cercetare:
- Componența, experiența și rolul membrilor echipei de cercetare;
- Colaborări anterioare și rezultate;
- Justificarea nevoilor de colaborare/Relevanța colaborării.
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• Implicare activă a cercetătorilor juniori și a doctoranzilor.
• Valoare adăugată și un impact previzibil mai larg, ca urmare a cooperării bilaterale.

7. Formular și instrucţiuni privind desfăşurarea mobilităţilor
•
•

Formularul de aplicație: Cehia-MobilityProjectProposal2023-2025
Anunțul în limba engleză pentru depunere proiecte de mobilitate: MP-2023_RA_Call.pdf
(avcr.cz) și model formular pe site-ul CAS: Project-Proposal_MP_sample.pdf (avcr.cz)

8. Calendar
14 aprilie 2022 (CAS)
21 aprilie 2022 (AR)
21 iunie 2022 (AR) 16:00
Septembrie/Octombrie 2022
Noiembrie 2022
Noiembrie/Decembrie 2022
Decembrie 2022

Publicarea anunțului de apelul propuneri de proiecte de
cercetare bilaterale
Termenul limită pentru depunerea propunerilor
Realizarea evaluării la nivel național
Realizarea evaluării la nivel bilateral
Aprobarea și comunicare internă a rezultatelor finale de către
ambele Academii partenere
Anunțarea rezultatelor

9. Persoane de contact
Pentru cercetătorii din ROMÂNIA
Dl. Florin Balotescu
Academia Română
Serviciul Relații Externe
Adresa: Calea Victoriei, nr. 125, sector 1
București, cod 010071
România
Tel:
021 212 86 47
E-mail: florin.balotescu@acad.ro
Web: http://www.acad.ro

Pentru cercetătorii din REPUBLICA CEHĂ
Ms Julie Smilnická
Czech Academy of Sciences
Division of International Cooperation
Address:
Národní 1009/3
117 20 Praha 1
Czech Republic
Tel:
+420-221 403 421
E-mail:
smilnicka@kav.cas.cz
Web:
http://int.avcr.cz
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