
 

  * Cercetator in formare – persoana care are pregatirea formala ce ii da dreptul sa se inscrie intr-un program de doctorat sau este doctorand.  

 ** Cercetator cu experienta – cercetator avand titlul de doctor obtinut, aflat in stagiu post-doctoral sau imediat dupa finalizarea stagiului.  

             

          
 

 

 
IMPACTUL NEGATIV AL SUBFINANTARII ANULUI 2009 

 
 
 
1. Date de identificare: 
 

1. Director proiect: 
    (Nume si Prenume) 

 NEAGOE AURORA                                                                                   

2. Institutie:  UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI                            (Introduceti 
denumirea legala si completa a institutiei) 

3. Cod proiect:  ID_1006 

4. Titlu proiect:  MODELAREA UNOR MECHANISME CHEIE IMPLICATE IN 
MOBILITATEA METALELOR IN ECOSISTEME TERESTRE SI DE 
ZONE UMEDE 

5. An competitie:   2007                                                                                         (Selectati) 
 
     
          2. Resursa Umana: 
 

Numar Aflati initial in  
   echipa de cercetare a proiectului 

Aflati in anul 2009 in  
   echipa de cercetare a proiectului 

2.1.  Cercetatori in formare*:                              2                         1 

 2.2.  Cercetatori cu experienta**:                        4                         4 

 
 
 

Buget  alocat cheltuielilor de 
personal in anul 2009, 

 pentru: 

Valoarea Cheltuielilor de personal in 
anul 2009 

(cf. Contract de finantare) 

Valoarea Cheltuielilor de personal in 
anul 2009 

(cf. Act Aditional) 

2.3.  Cercetatori in formare*:                                                                 

 2.4.  Cercetatori cu experienta**:                                                           

 
 
 
            Comentarii privind subfinantarea anului 2009 in ceea ce priveste Resursa Umana:    
                                                                                                                                                                                                                       (max.  1000 caractere) 

Din perspectiva proiectului de idei am reusit sa evitam probleme majore prin faptul ca doctoranda Visan Livia a decis inca 
din 2008 sa se reinscrie la doctorat forma zi , unde a obtinut o bursa din fonduri structurale, in cadrul Facultatii de 
Geografie, Universitatea din Bucuresti, iar doctorandul Alin Pohoata a finalizat studiile doctorale. Insa in urma blocarii 
proiectelor de Parteneriate a trebuit sa propunem pentru disponibilizare 6 persoane din centrul nostru, ceea ce a incarcat 
norma de activitati colaterale de sustinere a centrului pe cei cativa care au fost platiti din Idei si a dus la reducerea 
eficientei lor. Pentru noi este evident ca directionarea fondurilor fara competitie catre programul Nucleu in ianuarie 

 

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii 
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice 

Universitare 



     

                                                                                                         2                                           

2009 pentru sustinerea sistemului INCD si sacrificarea proiectelor de tip Parteneriate a fost un dezastru pentru centrele 
din Universitati, in special pentru cele fara proiecte internationale nou contractate. Din fericire noi am avut un astfel de 
proiect.  

 
 
  
 
 
 
 
         3. Infrastructura de cercetare: 
 

 Prevazute  initial  
in 2009 

Alocate in urma finantarii  
existente in anul 2009 

3.1. Costuri de  experiment:                                                                 

 3.2.  Echipamente:                       0                         0 

 
           
         
         Comentarii privind subfinantarea anului 2009 in ceea ce priveste infrastructura de cercetare: 
                                                                                                                                                                                                                  (max.  1000 caractere) 

Dat fiind faptul ca Centrul nostru de cercetare (CESEC) a castigat in competitiile 2007 si 2008 mai multe proiecte atat de 
tip capacitati cat si parteneriate, iar in 2009 a castigat un FP7 ca partener al colaboratorilor din Germania, nu am fost 
afectati foarte mult in ceea ce priveste infrastructura de cercetare. Am avut sansa ca toti banii de la proiectul de 
Capacitati sa fi fost prevazuti pe 2007 si 2008, iar achizitiile de la celelalte proiecte au fost prevazute tot in acesti ani. 
Doar achizitiile de software GIS de circa 100000 RON dintr-un Parteneriat nou castigat pe 2008 ne-au fost mutate in 
2010, astfel ca acum trebuie sa ne descurcam cum putem pe aceasta directie.  

 
 
 
          4. Cum a influentat subfinantarea anului 2009 colaborarile nationale si internationale: 
                                                                                                                                                                                                                    (max.  1000 caractere) 

Subfinantarea anului 2009 nu a mai permis efectuarea unor deplasari la conferinte de prestigiu cum ar fi de exemplu 10th 
International Conference on the Biogeochemistry of trace elements, Chihuahua, Chih., Mexico, July 13-16, 2009, 
ICOBTE. Deplasarea la partenerii din proiectul FP7, pana la intrarea avansului, o facem cu bani dintr-un proiect 
NATO. Pe plan national colaborarea a fost practic blocata, putandu-ne permite sa pastram bugete in proiectele de 
parteneriate doar pentru parteneri institutionali strategici, in cazul nostru ICPA si IBB, si nemultumindu-i evident pe 
ceilalti prin mutarea activitatilor pe viitor. In mod aparent paradoxal, colaborarea inauntrul Universitatii a devenit mai 
intensa, pentru ca oameni care nu mai aveau bani de salarii in alte centre s-au inscris la doctorat in proiectul FP7 prin 
centrul nostru, iar centre care nu erau dornice de colaborari au acum accepta sa isi deschida accesul la infrastructura 
contra cost datorita crizei financiare. 

 
 
 
 
      
 
 
     DATA: 17.09.2009 

 

   DIRECTOR PROIECT,        

   Nume, prenume: Neagoe Aurora             

      Semnatura: 

 
 

 


