




































28% din salarii brute = 50.000 lei 2. PARTICIPANŢI, Mobilităţi în UE
(Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna, alte taxe) = total
950.000 lei 2.1. Stagii de cercetare în universităţi şi institute de
prestigiu din UE: 130 luni x 1600 Euro x 3,9 lei/Euro = 800.000 lei
2.2. Participare la conferinţe, seminarii, schimburi şi abordare
integrată a bunelor practici: 40 participări x 1.000 Euro x 3,9
lei/Euro = 150.000 lei NOTA: Activităţi transnaţionale: Mobilităţi în
UE şi onorarii pentru profesori invitaţi din străinătate = 1.000.000 lei
3. ALTE TIPURI DE COSTURI = total 370.000 lei 3.1. Cheltuieli
aferente managementului de proiect = 115.000 lei - Multiplicare =
30.000 lei - Conectare la reţele informatice = 10.000 lei -
Întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice = 5.000 lei
- Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante
pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic = 20.000 lei -
Abonamente la publicaţii de specialitate = 10.000 lei - Materiale
consumabile = 20.000 lei - Materiale de natura obiectelor de
inventar = 20.000 lei 3.2. Cheltuieli financiare şi juridice = 80.000
lei - Audit; - Expertize tehnice şi financiare; - Expertize contabilitate.
3.3. Cheltuieli de informare şi publicitate = 5.000 lei 3.4. Cheltuieli
de tip FEDR = 170.000 lei - licenţe software pentru baze de date şi
e-learning; - aparatură audio-video; - calculatoare şi accesorii; -
mobilier, aparatură, birotică. 4. Cheltuieli generale de administraţie:
13% din cheltuieli eligibile = 210.000 lei - Salarii şi asimilate
acestora aferente personalului administrativ, secretariat şi personal
auxiliar, precum şi contribuţiile sociale aferente; - Utilităţi; - Servicii
de administrare a clădirilor; - Servicii de întreţinere şi reparare
echipamente; - Arhivare documente; - Servicii postale, curierat,
telefonie. 5. Contribuţia solicitantului 2% din cheltuieli eligibile =
36.300 lei 6. Cheltuieli neeligibile: TVA+ alte cheltuieli = 40.000 lei

Indicatori

Indicatori

ID Indicatori [1 output] Valoare

36 Numărul de doctoranzi sprijiniţi 65

37 Numărul de şcoli doctorale înfiinţate/sprijinite 4

38 Numărul de cercetători sprijiniţi pentru programe post-doctorale 35

ID Indicatori [2 result] Valoare

39 Ponderea doctoranzilor sprijiniţi care au obţinut titlul de doctor 50

40 Numărul de lucrări ştiinţifice 220

41 din care prezentate de doctoranzi şi cercetători 80

42 din care publicate de doctoranzi şi cercetători 140

43 Rapoarte de cercetare validate de Consiliile Universităţilor 70

ID Indicatori adiţionali [output] Valoare

1 Număr evenimente ştiinţifice organizate 2

2 Număr conferinţe cu caracter interdisciplinar susţinute de profesori invitaţi din străinătate 15

3 Număr cadre didactice doctori participante la cursuri cu atestare 35

ID Indicatori adiţionali [result] Valoare

6 Număr articole publicate în reviste cotate ISI 30

7 Număr articole publicate în reviste şi conferinţe indexate în BDI 70

8 Număr cărţi ştiinţifice publicate 20
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9 Număr de teze publicate în limba engleză 15

Grup ţintă

GRUP ŢINTĂ

ID Grup ţintă Valoare

97 Personal al şcolilor doctorale şi graduale 70

Finantare anterioara

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ PRIMITĂ ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN
FONDURI PUBLICE

Aţi beneficiat de asistenţă
nerambursabilă din fonduri publice

sau de împrumut din partea
Institutelor Financiare

Internaţionale în ultimii 3 ani,
relevantă pentru domeniul

proiectului?
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