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01 Editorial
Strategia Consiliului European al Cercetării pentru perioada
2014—2020 privind egalitatea de gen
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În luna iunie 2014, ca reacţie la această participare redusă în rândul
cercetătoarelor, a fost adoptat Planul Egalităţii de Gen al ERC pentru perioada
2014—2020. Acesta cuprinde, în principal, următoarele șase direcţii de acţiune*:
1. Continuarea demersului de creștere a gradului de conștientizare cu privire la
egalitatea de șanse în rândul potenţialilor aplicanţi;
2. Îmbunătăţirea raportului între numărul femeilor și al bărbaţilor atât în
rândul celor care depun proiecte, cât și în cadrul echipelor aplicante;
3. Continuarea demersului de a identifica și elimina orice deficienţă de
reprezentare inegală a femeilor în procesul de evaluare a proiectelor ERC;

8

4. Continuarea monitorizării posibilelor diferenţe în ocuparea de posturi de
către femei chiar și dupa finalizarea proiectelor ERC;
5. Intensificarea conștientizării egalităţii de gen la nivelul tuturor proceselor din
cadrul aplicaţiilor ERC, păstrând, în același timp, accentul pe excelenţă;

Tema ediţiei:
Aplicaţia pentru
un grant de
cercetare

Unul dintre obiectivele centrale ale Consiliului European al Cercetării
(ERC) îl reprezintă egalitatea de gen. În ciuda eforturilor de a asigura șanse egale
femeilor și bărbaţilor în a accesa fonduri de cercetare, rata de aplicare în cadrul
competiţiilor ERC din partea femeilor este de sub 25%, cu o rată de succes de
numai 8%.

10

13

6. Pledarea pentru egalitatea de gen în rândul evaluatorilor ERC și a altor
decidenţi.
Prin aceste măsuri se urmărește creșterea gradului de reprezentare a femeilor
în competiţiile știinţifice europene.
Alina Botezat

Date contact
PECAFROM

15

Expert dezvoltare carieră de învăţământ/cercetare

* Sursa: R apor tul an ual pe 2014 al ERC. Link : http://bit.ly/1ManSvr
Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
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02 Noutăţi în cadrul proiectului
PECAFROM

CUPRINS:
Editorial

Eliberare certificate
1

Începând cu data de 4 mai 2015, la Centrul de formare și asistenţă în cariera
pentru femeile cu studii superioare din str . Zm eu nr . 8, Ia și, se

Noutăţi

2

eliberează certificatele de absolvire pentru programele din categoria cursurilor
de Competenţe cheie, comune mai multor ocupaţii – Comunicare în limba

Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

engleză, germană, franceză, italiană – nivel iniţiere, finalizate în cadrul
3

proiectului PECAFROM.
Programul de lucru privind eliberarea certificatelor poate fi consultat la

Conferinţe,
workshopuri

6

Orizont 2020

7

Resurse
academice

8

adresa: http://proiectpecafrom.acadiasi.ro/eliberare-certificate/

Examene de absolvire
◊

calificare Operator introducere, validare, prelucrare date, derulat la Iași în
perioada 17.11. 2014 – 19.04. 2015.

Tema ediţiei:
Aplicaţia pentru
un grant de
cercetare

În data de 9 mai 2015 a avut loc examenul de absovire a programului de

10
◊

În data de 16 mai 2015 a avut loc examenul de absovire a programului de
formare Competenţe cheie, comune mai multor ocupaţii – Competenţe

Link-uri utile

13

Date contact
PECAFROM

15

antreprenoriale, derulat la Iași în perioada 03.04.2015 – 03.05.2015.

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
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03 Burse, granturi,
oportunităţi de finanţare
CUPRINS:

Lansare competiţii POC 2014-2020

Editorial

1

Noutăţi

2

a anunţat că se lansează competiţiile pentru secţiunile A-G ale Ghidului unic al
solicitantului, Axei 1 din Programul Operaţional Competitivitate (POC)
„CDI

Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Știinţifică și Inovare - OI CERCETARE

3

în

sprijinul

competitivităţii

economice

și

dezvoltării

afacerilor".
Depunerea proiectelor se va putea face începând cu data de 27 iunie 2015.

Conferinţe,
workshopuri

6

Secţiunile apelului de proiecte sunt următoarele:
Secţiunea A - Investiţii pentru departamentele de CD ale întreprinderilor

Orizont 2020

7

Secţiunea B - Clustere de inovare
Secţiunea C - Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off

Resurse
academice

8

Secţiunea E - Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate
Secţiunea F - Proiecte de investiţii pentru instituţii publice de CD/universităţi

Tema ediţiei:
Aplicaţia pentru
un grant de
cercetare

Link-uri utile

Secţiunea D - Întreprinderi nou-înfiinţate inovatoare

Secţiunea G - Parteneriate pentru transfer de cunoștinţe
10

Programul este disponibil la adresa: www.poc.research.ro și www.fonduri-ue.ro.

13

Informaţii complete pot fi descărcate accesând link-ul:

http://bit.ly/1IPu0p3
Date contact
PECAFROM

15

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
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Burse, granturi,
oportunităţi de finanţare
CUPRINS:

Lansarea competiţiei pentru subvenţionarea literaturii tehnicoștiinţifice pentru anul 2015

Editorial

1

Noutăţi

2

lansează competiţia pentru subvenţionarea literaturii tehnico-știinţifice pentru
anul 2015.
Depunerea propunerilor se poate face în perioada 11 mai 2015—5 iunie 2015.

Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Știinţifică și Inovare a anunţat că se

4

Ghidul competiţiei poate fi consultat la adresa: http://bit.ly/1FnSFPf
Aplicaţiile se trimit online pe pagina de internet:
http://www.finantareliteratura.ro/

Conferinţe,
workshopuri

6

Burse EURIAS
Orizont 2020

7

Resurse
academice

8

Tema ediţiei:
Aplicaţia pentru
un grant de
cercetare

Link-uri utile

Date contact
PECAFROM

EURIAS reprezintă un program de mobilităţi internaţionale pentru cercetători
din domeniul știinţelor sociale și umaniste.
Prin acest program se oferă 43 de burse pentru stagii de cercetare de câte 10 luni
la unul din cele 16 institute de cercetare participante: Berlin, Bologna, Budapest,
Cambridge, Delmenhorst, Edinburgh, Freiburg, Helsinki, Jerusalem, Lyon, Marseille, Paris, Uppsala, Vienna, Wassenaar, Zürich.

10

13

15

Valoarea bursei se r idică la sum a de 26 000 Eur o pentr u un cer cetător postdoctoral și de 38 000 Euro pentru un cercetător senior.
De asemenea, se asigură buget pentru cazare, costurile de deplasare și cele legate
de cercetare.
Data limită de tr im iter e aplicaţii este de 5 iunie 2015.
Mai multe informaţii pot fi obţinute accesând link-ul:
http://www.2016-2017.eurias-fp.eu/call-applications

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
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Burse, granturi,
oportunităţi de finanţare
Stagii de cercetare la Școala Europeană de Economie Politică
LUISS, Roma, Italia

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

2

Școala LUISS lansează competiţia pentru stagii de cercetare oferite atât cercetătorilor seniori, cât și celor aflaţi la începutul carierei.

5

Stagiile de cercetare oferite seniorilor se adresează cer cetătorilor cu
experienţă în domeniul economiei europene. Granturile se acordă pe o perioadă
de minimum 2 săptămâni și sunt în valoare de 5000 Euro/lună.

Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

Conferinţe,
workshopuri

6

Orizont 2020

7

Stagiile de cercetare oferite juniorilor se adr esează cer cetător ilor
tineri (postdoctoranzi) activi în domeniul economiei europene. Granturile se
acordă pe o perioadă de minimum 2 luni și maximum 6 luni și sunt în cuantum
de 3000 Euro/lună.
Deadline aplicaţii: 30 septembrie 2015.
Mai multe informaţii pot fi obţinute accesând link-ul: http://bit.ly/1A5xop1

Resurse
academice

8

Catalogul surselor de finanţare pentru universităţi – Mai 2015

Tema ediţiei:
Aplicaţia pentru
un grant de
cercetare

10

Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă finanţate de
Uniunea Europeană și Guvernul României. Printre lansările de proiecte
anunţate pentru perioada imediat următoare se numără: Sprijin pentru
doctoranzi (POSDRU), Proiecte CDI pentru instituţii publice CD/universităţi

Link-uri utile

13

(POC), Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate pentru
consolidarea capacităţii CD (POC 2014-2020), Apel de proiecte reţele pentru

Date contact
PECAFROM

15

planificarea acţiunilor (Programul URBACT III), Erasmus +.
Catalogul poate fi descărcat accesând link-ul: http://bit.ly/1AlCS4j.

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
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04 Conferinţe, workshopuri

Conferinţă internaţională
“Globalization and Higher Education in Economics and Business

CUPRINS:

Administration” (GEBA 2015)

Editorial

1

Noutăţi

2

Burse, granturi, oportunităţi de

În perioada 22 - 24 octombrie 2015, se va or ganiza, la Iași, Conferinţa Internaţională “Globalization and Higher Education in Economics and
Business Administration”(GEBA 2015) .
Manifestarea va avea loc la Facultatea de Economie și Administrarea Afaceri-

3

lor (FEAA), din cadrul Universităţii “Al. I Cuza” Iași.

finanţare

Tema conferinţei este structurată pe următoarele secţiuni:
Conferinţe,
workshopuri

6

Orizont 2020

7

Resurse academice

8

Tema ediţiei:
Aplicaţia pentru un
grant de cercetare

10

•
•
•
•

Higher Education: Trends, Challenges and Emerging Opportunities
Higher Education during Global Crisis: The New Global Learning Framework
Social, Economic and Political Dimensions of the Global Crisis: Implications for
European Union
Cycles, Crises and Global Economy

•
•
•

Quantitative Analysis under Global Challenges
Globalization and Business Information Systems
Impact of Globalization on Finance and Banking

•
•

Global Context of Financial and Accounting Reporting
Marketing within the Triad: University - Business Environment - Society

•

Globalization and Sustainable Development - Challenges and Trends in Organizational Management Services and Business Communication
Citizen-Oriented Best Practices in Public Administration

•
Link-uri utile

13

Deadline trimitere articol: 1 septembrie 2015.
Date contact
PECAFROM

15

Alte detalii legate de conferinţă pot fi consultate la adresa:

http://www.feaa.uaic.ro/geba/

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

Investește în oameni! | FONDUL SOCIAL EUROPEAN |Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale” | Domeniul major de intervenție 6.3: „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii“
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
„PECAFROM – Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din România“ POSDRU/144/6.3/S/127928

PECAFROM

Pagina 7

05 Orizont 2020

CUPRINS:

A fost publicat raportul anual pe 2014 al Consiliului European al
Cercetării

Editorial

1

A fost publicat raportul pe anul 2014 al Consiliului European al Cercetării (ERC).

Noutăţi

2

Așa cum s-a menţionat și în editorial, o secţiune este dedicată și egalităţii de gen
(pag. 20).

Burse, granturi,
oportunităţi de finanţare

Raportul poate fi consultat la adresa:
3

http://bit.ly/1ManSvr

Apeluri curente Orizont 2020

Conferinţe,
workshopuri

6

Orizont 2020

7

Resurse
academice

8

Apelurile curente, filtrate în funcţie de tematică, deadline, ID, pot fi consultate la
adresa:

bit.ly/1sZ3zqr

Știaţi că?

Tema ediţiei:
Aplicaţia pentru un
grant de cercetare

10

Link-uri utile

13

Orice aplicant al unui proiect în cadrul programului Orizont 2020 primește la
sfârșitul competiţiei un raport de evaluare a aplicaţiei?
Documentul, intitulat “Evaluation Summary Report” (ESR), conţine informaţii cu

Date contact
PECAFROM

privire la scorul obţinut în etapa de evaluare panel, precum și poziţia aproximativă
în cadrul ierarhiei. De asemenea, raportul conţine un comentariu general al

15

comisiei de panel, precum și evaluările individuale ale referenţilor.

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
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06 Resurse academice
Elaborarea abstractului unui articol știinţific—
câteva consideraţii

CUPRINS:

Abstractul unui articol sau a unei propuneri
de cercetare este primul contact pe care un

Editorial

1

referent/cititor îl are cu respectivul material

Noutăţi

2

știinţific. Un abstract bine scris, informativ
nu numai că poate determina cititorul de a

Burse, granturi,
oportunităţi de

lectura mai departe materialul respectiv, dar
3

finanţare

Conferinţe,
workshopuri

Orizont 2020

poate crește șansele articolului de a fi citat și
în alte lucrări știinţifice.
În general, structura unui abstract (bine scris) este următoarea:

6

7

◊

Prima frază subliniază importanţa problemei de cercetare a articolului.

◊

Următoarele două, trei fraze fac referire la literatura de specialitate, cu
accent pe ceea ce s-a cercetat mai puţin sau diferit, sau ceea ce necesită

Resurse
academice

îmbunătăţiri sau noi cercetări.

8
◊

În paragraful următor se evidenţiază contribuţia articolului de faţă la literatura de specialitate.

Tema ediţiei:
Aplicaţia pentru
un grant de
cercetare

10

◊

cum și metodele folosite.
◊

Link-uri utile

13

Date contact
PECAFROM

15

În cazul studiilor empirice, se vor menţiona datele utilizate în analiză preÎn paragraful următor se prezintă cele mai importante rezultate și concluzii
ale cercetării. Se recomandă evidenţierea rezultatelor într-un stil concis,
dar consistent și la obiect, și evitarea unui limbaj formal, vag sau general.

◊

Ultima propoziţie trebuie să menţioneze eventualele implicaţii ale rezultatelor în context știinţific și/sau social.
Sursa informaţiilor: http://bit.ly/1bHY4UI și http://bit.ly/1jXZIRY

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
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Resurse academice

Abonare Newsletter Academia Română
Pe pagina de web a Academiei Române există posibili-

CUPRINS:

tatea de abonare online la newsletter-ul instituţiei. În cadrul
Buletinului Informativ lunar sunt prezentate activităţile cele

Editorial

1

Noutăţi

2

Burse, granturi,
oportunităţi de

mai recente derulate sub egida Academiei Române și a institutelor afiliate, cât și manifestările știinţifice care au vut loc în ultima lună
sau noile publicaţii apărute la Editura Academiei Române etc.
Link: http://acad.ro/newsletterAR/abonare.htm

3

finanţare

Informaţii la zi despre activitatea Academiei Române pot fi găsite și în
Jurnalul online al Academiei Române:
academiaromana.wordpress.com

Conferinţe,
workshopuri

6

și pe pagina de Facebook:
www.facebook.com/AcademiaRomana.RomanianAcademy.

Orizont 2020

7

Resurse
academice

9

Tema ediţiei:
Aplicaţia pentru
un grant de
cercetare
Link-uri utile
Date contact
PECAFROM

10

Pe pagina de web a Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului
Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) pot fi consultate
toate numerele newsletterului instituţiei.

13

Pagina poate fi accesată la adresa:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/2572/.html#

15

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
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07 Tema ediţiei:
Aplicaţia pentru un grant de cercetare (1)
Granturile de cercetare conferă cercetătorilor un grad

CUPRINS:

ridicat de independenţă în activitatea lor curentă, atât
prin asigurarea fondurilor și infrastructurii necesare, cât

Editorial

1

Noutăţi

2

Burse, granturi,
oportunităţi de

și prin posibilitatea de a elabora și urma propriul plan de
lucru și de realizare a obiectivelor.
Din această perspectivă, de cele mai multe ori, obţinerea
unui grant de cercetare reprezintă nu numai o oportuni-

3

finanţare

tate interesantă, ci o reală necesitate pentru realizarea unei anumite cercetări.
Acest fapt explică concurenţa ridicată în cadrul competiţiilor de granturi, succesul obţinerii finanţării depinzând, într-o mare măsură, de calitatea aplicaţiei
depuse și de modul în care ideea de cercetare este prezentată în propunerea de

Conferinţe,
workshopuri

6

proiect.
În acest sens, elaborarea și redactarea unei aplicaţii este cel puţin la fel de im-

Orizont 2020

7

Resurse
academice

8

portantă ca și problema de cercetare propusă, iar etapa premergătoare formulării
propunerii de cercetare este esenţială pentru o aplicaţie.
Întrebări ce trebuie adresate înainte de redactarea aplicaţiei
- Care este instituţia finanţatoare? Ce fel de proiecte se finanţează? (cercetare

Tema ediţiei:
Aplicaţia pentru un 10
grant de cercetare

fundamentală, aplicativă, pe anumite teme, de relevanţă socială etc.)
- Care este suma maximă finanţată? (pentru a putea aprecia mărimea proiectului);
- Care sunt cerinţele pentru directorul de proiect și pentru membrii echipei?

Link-uri utile

13

- Care este data limită de depunere a proiectelor? Se recomandă finalizarea
elaborării aplicaţiei cu cel puţin o săptămână înainte de deadline. Etapa de re-

Date contact
PECAFROM

15

vizuire a aplicaţiei este foarte importantă.
- Pentru aplicaţiile formulate în limba engleză se recomadă o lecturare a textului
de către un nativ, ceea ce implică timp suplimentar.
- Există un formular al aplicaţiei? Acesta trebuie consultat înainte de scrierea
propunerii de proiect.

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
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Tema ediţiei:
Aplicaţia pentru un grant de cercetare (2)
Răspunsurile la aceste întrebări ne pot ajuta să apreciem dacă în ceea ce
privește tema de cercetare, mărimea proiectului și bugetul acestuia, precum și

CUPRINS:

linia de finanţare sunt cele mai potrivite pentru demersul nostru.

Editorial

1

Noutăţi

2

Introducerea și stadiul actual al cunoașterii
Este foarte important ca aplicaţia să conţină un abstract. Pe baza
acestuia, referenţii își fac prima impresie. Se recomandă redactarea acestuia la

Burse, granturi,
oportunităţi de

3

finanţare

sfârșitul scrierii propunerii de proiect pentru a putea sintetiza în cadrul lui cele
mai importante și relevante informaţii din cererea de finanţare.
În introducere, secţiunea în care se prezintă stadiul curent al
cunoașterii, aplicantul tr ebuie să dovedească că își cunoaște și

Conferinţe,
workshopuri

6

stăpânește foarte bine domeniul/metodele propuse, că este expert în aria lui de
activitate. Prin aceasta, finanţatorul este asigurat că respectivul proiect, o dată
finanţat, reprezintă o investiţie bună.

Orizont 2020

7

Este important ca aplicantul, pornind de la stadiul curent al cunoașterii
evidenţiat de cele mai recente lucrări știinţifice pe tema proiectului, să

Resurse
academice

8

evidenţieze în mod deosebit lipsurile, deficienţele și nevoia de cercetare a
anumitor aspecte neacoperite de literatura de specialitate, explicând de ce
aceste aspecte sunt importante și de ce merită ele abordate. Argumentele de

Tema ediţiei:
Aplicaţia pentru un
grant de cercetare

11

Link-uri utile

13

Date contact
PECAFROM

15

convingere a referenţilor trebuie să se bazeze pe caracterul inovativ și interesant
al problemei de cercetare propuse.
Formularea problemei de cercetare
În formularea problemei de cercetare trebuie evidenţiat modul cum va fi
aceasta abordată în cadrul proiectului: din punct de vedere teoretic (prin
menţionarea unor ipoteze de lucru), din punct de vedere empiric (prin
menţionarea metodelor care vor fi folosite și a avantajului utilizării lor). De asemenea, tot aici trebuie precizate rezultatele așteptate ale proiectului.

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
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Tema ediţiei:
Aplicaţia pentru un grant de cercetare (3)
Planul de lucru
Planul de lucru conţine, în general, activităţi principale (cum ar fi:

CUPRINS:

colectare date, analiză date etc.) și activităţi secundare (rapoarte, publicaţii,

Editorial

1

Noutăţi

2

Burse, granturi,
oportunităţi de

3

finanţare

organizare conferinţe, workshopuri etc.). Se recomandă ca în dreptul fiecărei
activităţi în parte să se prezinte, pe scurt, ce reprezintă fiecare activitate și de ce
este ea necesară în realizarea obiectivelor proiectului.
Formularea bugetului proiectului
De regulă, bugetul include costuri de personal, costuri de deplasare, costuri
aferente organizării de workshopuri și conferinţe, costuri de publicare și

Conferinţe,
workshopuri

6

diseminare a rezultatelor.
Costurile de personal trebuie bine justificate în termeni de poziţii (nou)
ocupate, de volumul de muncă pe o anumită activitate, toate acestea cu

Orizont 2020

7

Resurse
academice

8

Tema ediţiei:
Aplicaţia pentru un 12
grant de cercetare

respectarea prevederilor legale privind salarizarea personalului.
Costurile de deplasare trebuie justificate în termeni de frecvenţă (câte
deplasări pe an) și necesitate.
În aprecierea cheltuielilor cu organizarea de manifestări știinţifice trebuie
ţinut cont de numărul potenţial de participanţi, de locul lor de provenienţă, de
costurile de catering, transport, cazare, diurne, transfer de la o locaţie la alta etc.
Se recomandă ca bugetul să fie formulat și stabilit în cele mai mici detalii.

Link-uri utile

13

Astfel, se economisește și timp și resurse cu posibile realocări între diferite
categorii de cheltuieli.

Date contact
PECAFROM

15

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
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08 Link-uri utile

Newsletter Consiliul European al Cercetării (ERC)

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

2

Burse, granturi,
oportunităţi de

3

finanţare

Ultimele noutăţi ale Consiliului European al Cercetării legate de noi competiţii,
și reglementări, precum și interviuri cu cercetători din diferite domenii sunt

Conferinţe,
workshopuri

6

Orizont 2020

7

cuprinse în newsletterul instituţiei.
Newsletterul curent poate fi accesat la adresa:
http://bit.ly/1E9CO8O

Resurse
academice

Tema ediţiei:
Aplicaţia pentru un
grant de cercetare

8

10

Profesor Deborah Lupton, de la Universitatea Sidney, autoare a 12 cărţi și a
peste 100 de articole publicate în reviste evaluate în sistem peer-review prezintă
câteva sfaturi cu privire la activitatea de cercetare și la redactarea de lucrări

Link-uri utile

13

Date contact
PECAFROM

15

știinţifice.
Lista poate fi accesată la adresa:
http://bit.ly/1FrJmOc

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
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Link-uri utile
Portaluri cu oferte de joburi în mediul academic:

CUPRINS:

http://jobs.edu.ro/
http://www.euraxess.de/portal/jobs.html

Editorial

1

Noutăţi

2

Burse, granturi,
oportunităţi de

3

finanţare

Posturi curente vacante din cercetare—dezvoltare:
Pe site-ul ANCS jobs al Ministerului Educaţiei Naţionale pot fi găsite cele mai
recente anunţuri privind posturi curente vacante din mediul academic
românesc:

Conferinţe,
workshopuri

6

Orizont 2020

7

Resurse
academice

8

http://jobs.ancs.ro/

Posturi curente vacante în administraţia publică:

Tema ediţiei:
Aplicaţia pentru un
grant de cercetare

10

Link-uri utile

14

Date contact
PECAFROM

15

Pe site-ul POSTURI.GOV.RO al Guvernului României pot fi găsite cele mai
recente anunţuri privind posturi curente vacante din administraţia publică
din România:
http://posturi.gov.ro/

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
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09 Date contact PECAFROM

Website-ul proiectului PECAFROM:

CUPRINS:

http://proiectpecafrom.acadiasi.ro/

Editorial

1

Noutăţi

2

Burse, granturi,
oportunităţi de

3

Pentru informaţii privind cursurile:
formareproiectpecafrom@gmail.com

finanţare

Conferinţe,
workshopuri

6

Pentru informaţii privind diseminarea:
promovareproiectpecafrom@gmail.com

Orizont 2020

7

Resurse
academice

8

Pentru informaţii privind proiectul:
secretariatproiectpecafrom@gmail.com

Tema ediţiei:
Aplicaţia pentru un
grant de cercetare

10

Link-uri utile

13

Date contact
PECAFROM

15

Pentru informaţii, sugestii, propuneri privind newsletter-ul:
newsletter_pecafrom@yahoo.com

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
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Date contact PECAFROM

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

2

Burse, granturi,
oportunităţi de

3

Proiectul PECAFROM – Promovarea egalităţii de șanse în
cariera universitară și academică pentru femeile
din România POSDRU/144/6.3/S/127928

finanţare

Editor: Academia Română, Filiala Iași

Conferinţe,
workshopuri

6

Orizont 2020

7

Resurse
academice

8

Tema ediţiei:
Aplicaţia pentru un
grant de cercetare

10

Data publicării: Mai 2015

Conţinutul acestui material nu reprezintă
în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României.

Link-uri utile

13

Date contact
PECAFROM

16

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

