INTREBĂRI FRECVENTE – PCCDI 2017
1. Universitățile private sunt eligibile pentru a participa ca parteneri în cadrul acestui tip de
proiecte?
Sunt eligibile pentru a participa numai instituțiile de drept public. Instituțiile de drept privat
pot participa în componența organismelor de decizie.
2. In cadrul proiectului complex, se vor realiza maxim 5 proiecte CDI; fiecare din cele 5
proiecte CDI va avea un director/responsabil în afara directorului întregului proiect
complex?
Responsabilul unui proiect component este o persoană din lista de personal a instituției
care coordonează respectivul proiect component.
3. Cum trebuie înțeleasă indicația din paranteza "cumulativ" de la indicatorii de rezultat (pag.
3, pct. 3 din Pachetul de informații)?
Toţi indicatorii de rezultat trebuie realizați.
4. Ce criterii trebuie să îndeplinească un institut pentru a fi considerat cu posibilităţi de
relansare? Care este modalitatea prin care se demonstrează acest lucru? Doar institutele
cu posibilităţi de relansare pot depune proiecte în cadrul competiţiei?
Un institut cu posibilităţi de relansare este un institut cu deficit de finanțare şi personal CD
(ex: institute sau stațiuni de cercetare agricolă, INCD sau centre de cercetare din jurul unor
infrastructuri de cercetare nou construite).
5. Consorțiul unui proiect complex poate fi format doar din INCD-uri?
Da.
6. Ce înseamnă o bună reprezentare regională? Se referă la a avea parteneri din diferite
regiuni ale țării sau institute de prestigiu?
Parteneri din diferite regiuni de dezvoltare ale României (7+1).
7. Cum sunt prinși agenții economici în acest tip de proiecte, cei care preiau și aplică
rezultatul CD, al fiecărui proiect din componența proiectului complex?
În cadrul secțiunii C3 din cererea de finantare, pentru fiecare proiect component se
prezintă instituțiile/firmele utilizatoare care preiau și aplică rezultatele preconizate.
8. Referitor la categoria de cheltuieli de regie: din ce anume se calculează regia și dacă există
un procent maximal?
Metoda de calculație şi criteriul de repartizare se stabilesc de fiecare entitate, conform
legislației în vigoare.
9. Cecurile de tip C pot fi accesate și pentru formarea resursei umane în străinătate?
Nu, doar în instituţiile din Romania.
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10. La cecurile de tip B, în ce condiții se decontează aceste diurne? Dacă partenerii sunt din
aceeași localitate, se decontează această sumă? Dacă vizitele se fac în altă localitate,
costurile de cazare nu intră în componența cecurilor, ci a cheltuielilor de deplasare din
cadrul proiectelor componente?
Diurna se decontează ca sumă forfetară și include și costurile de cazare. Această diună se
acordă conform legislației în vigoare (deplasare într-o altă localitate aflată la min. 50 de Km
de localitatea de domiciliu).
11. În cadru activităților desfășurate pentru atingerea obiectivului specific: „difuzarea
cunoștințelor şi rezultatelor de cercetare” se pot efectua deplasări în străinătate?
Da, dar este încurajată diseminarea rezultatelor către mediul economic din România.
12. Taxele de publicare/participare la conferință unde se încadrează?
În conformitate cu prevederile HG 134/2011 privind stabilirea categoriilor de cheltuieli
pentru activităţi de CD şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat, taxa de
publicare se poate deconta de la categoria „Cheltuieli cu serviciile executate de terți”, iar
taxa de participare la conferință de la categoria „Cheltuieli de deplasare”.
13. Referitor la proiectele ce intră în componența proiectului complex, acestea trebuie să fie
independente unul de altul, adică fiecare trebuie să fie de sine stătător?
La nivelul proiectului complex trebuie asigurate complementaritatea şi sinergia proiectelor
componente.
14. O filială cu personalitate juridică a unui INCD (având cod fiscal diferit de instituția de bază)
poate depune o propunere de proiect în calitate de coordonator fără ca INCD la care este
afiliată să fie descalificat?
Da, dacă există personalitate juridică diferită la nivelul filialei.
15. Se consideră Organizaţie de cercetare inclusiv spitalele clinice? Dar muzeele?
Da, dacă îndeplinesc condiţiile şi semnează Anexa III.1 – Declarație privind încadrarea în
definiția organizației de cercetare.
16. Un proiect poate fi condus de un profesor român care profesează în străinătate, dacă va fi
angajat pe perioada de implemenmtare a proiectului?
Da, daca va fi angajat cu normă întreagă, contractul de muncă având o durată mai mare cu
cel puţin 2 ani faţă de durata de implementare a proiectului complex.
17. Dacă o altă entitate CDI (definită conf. art. 8 din OG 57/2002 - SACD, ONG) este acceptată în
consorțiu, poate deține calitatea de partener şi poate fi finanțată de la buget?
Sunt eligibile pentru a participa numai instituțiile de drept public. Instituțiile de drept privat
pot participa în componența organismelor de decizie.
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18. CEC-urile de tip A1 pentru serviciile de cercetare se oferă de un partener/coordonator
către alt partener din consorțiu sau şi altor entităţi care desfăşoară activităţi de CD?
Conform Pachetului de informații, cecurile de tip A1 sunt oferite între partenerii
consorţiului. Cecurile de tip A2 sunt cecuri externe de experiment și reprezintă servicii de
cercetare oferite de partenerii consorțiului unor terțe părți (de drept public). Terța parte
trebuie să asigure 25% din valoarea cecului de tip A2.
19. Ce se înțelege prin sintagma organismele de decizie ale consorțiilor?
Reprezintă consiliul director al consorțiul proiectului complex (ex: steering board).

20. Ce document trebuie parafat între instituţia coordonatoare de proiect complex (sau
consorţiul proiectului în ansamblu) şi o entitate CDI din domeniul privat care se doreşte să
intre în compunerea organismului de decizie a consorţiului CDI?
Trebuie să existe invitaţia şi acordul de participare (nu se ataşează la propunerea de
proiect). Pe parcursul derulării proiectului, implicarea acestora se va demonstra prin
documente încheiate cu ocazia reuniunilor organismului de conducere al consorțiului
proiectului complex.
21. Pentru formarea tinerilor cercetători (doctoranzi și postdoctoranzi) se pot prevedea stagii
de formare la universităţi din străinătate ? Dacă da, la ce capitol bugetar?
Este recomandat ca stagiile de formare să fie efectuate în cadrul instituţiilor partenere ale
consorţiului. Stagiile de formare se pot desfășura și în cadrul unor universități din
străinătate și se pot deconta din cadrul Cheltuielilor de deplasare.
22. Acordul cadru de colaborare între CO şi partenerii din proiect are un format şi conținut
anume?
Nu există un format impus pentru acordul de parteneriat. Acordul de parteneriat (acordul
de colaborare), este parte integranta a secțiunii B.2.2.1 din Cererea de finanțare şi trebuie
să cuprindă punctele menționate în Cererea de finanţare.
23. Data de referinţă a Numărului existent de angajați în CD şi a Numărului de noi angajați în
CD, în ultimul an este data depunerii cererii de finanţare sau data bilanţului pe anul trecut
(luna decembrie 2016)?
Luna decembrie 2016.
24. Responsabilul proiectului component propus de instituția coordonatoare poate fi o
persoană diferită de directorul de proiect complex?
Da.
25. Instituția coordonatoare poate propune două proiecte componente?
În cadrul unui proiect complex se recomandă o distribuţie echilibrată a activităţilor şi a
bugetului între participanţi.
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26. Ce se întâmplă dacă pe perioada de derulare a proiectului nu se cheltuiește integral suma
de 20 % din totalul proiectului, asociată cecurilor A1, A2, B și C?
Se va considera economie la bugetul proiectului.
27. Este obligatoriu să avem toate cele patru tipuri de cecuri A1, A2, B și C?
Nu.
28. Cecurile de tip C permit și organizarea/participarea la școli de vară și/sau workshopuri
pentru înțelegerea de noi tehnici și tehnologii?
Da, dacă instruirea resursei umane nou angajată pentru înțelegerea de noi tehnici și
tehnologii se realizează în cadrul unor workshop-uri/școli de vară. Organizarea de școli de
vară/workshopuri se poate face în cadrul proiectelor componente sau la nivelul activității
de management a proiectului complex.
29. Către cine se plătesc cecurile de tip C? Către centrele din România sau din străinătate unde
are loc procesul de instruire sau cheltuiala respectivă este efectuată mai întâi de către
institutul/ organizația care trimite acești cercetători la perfecționare și apoi Ministerul
Cercetării decontează aceste cecuri către institutul/organizația respectiv(ă)?
Partenerul din consorțiu care acceseză cecul primește avans de la coordonatorul
proiectului complex, urmând a primi diferența după realizarea activității. Plata către
instituțiile care realizează instruirea este efectuată de către partenerul care accesează
cecul. Se recomandă ca aceste instruiri să fie realizate în cadrul instituțiilor din consorţiu. În
această situaţie, cecul se eliberează către instituţia care face instruirea.
30. Stagiile din cadrul cecurilor de tip B se pot realiza şi în străinătate?
Nu.
31. Care este corelarea/legătura dintre punctele de evaluare menționate în Fișa de Evaluare
Individuală 1 și 2 si, respectiv, anexele B și C?
În Fişa de Evaluare individuală 1, aferentă etapei 1 de evaluare, se evaluează secţiunea B
din Cererea de finanţare, iar în Fişa de evaluare individuală 2, aferentă etapei 2 de
evaluare, se evaluează secţiunea C din Cererea de finanţare.

32. Ce se întâmplă dacă o persoană nou angajată pleacă, din proprie inițiativă sau din cauze
obiective, din institut/universitate în mai puțin de doi ani de la terminarea proiectului?
La momentul respectiv se analizează dacă se încadrează în caz de forță majoră.
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33. Când şi cum se folosesc cecurile de tip A1, ținând cont că între partenerii consorțiului există
un acord de colaborare, un deviz și un plan de activități? Se folosesc doar în cazuri de
activități neprevăzute în planul de activități?
La nivelul unui proiect component există un deviz și un plan de activități între partenerii din
consorțiu implicați în respectivul proiect component. Astfel, în principiu, cecurile interne de
experiment pot fi solicitate de partenerii din proiectul component partenerilor din
consorțiu ce nu se regăsesc în parteneriatul pentru proiectul component. Aceste cecuri pot
fi solicitate și pentru activități complementare celor existente în proiectele componente.
34. Ce înseamnă un proiect complex realizat în consorții CDI și cum se realizează proiectele din
componența acestuia de parteneri/coordonator? Proiectele din componența proiectului
complex au o agendă comună și sunt realizate în parteneriat cu cei din consorțiu CDI?
La nivelul consorțiului există o agendă comună ce se implementează, din punct de vedere
științific, prin proiectele componente. Parteneriatul la nivelul unui proiect component se
realizează din partenerii consorțiului pentru proiectul complex.
35. Bonusul acordat pentru angajarea de noi cercetători se acordă pentru angajări în toate
unitățile de CD sau doar în cele menționate ca exemplu (agricole, infrastructuri nou
construite)?
Bonusul se acordă pentru angajări în unităţile cu deficit de personal CD şi pentru angajări
de cercetători instruiţi în POS DRU şi recrutaţi pentru realizarea proiectelor.
36. Ce reprezintă cheltuielile de management?
Cheltuielile de management, max. 5% din valoarea totală a proiectului complex, sunt pentru
cheltuieli salariale (directorul/responsabili parteneri de proiect complex), organizare
întâlniri de consorțiu / workshop-uri, cheltuieli indirecte, etc.
37. În pachetul de informaţii se face referire la şapte domenii mari, de la Bioeconomie la
Tehnologii noi şi emergente, fără să mai apară cum era de obicei şi lista subdomeniilor.
Biotehnologiile de mediu se încadrează la Bioeconomie, sau la Mediu.
Domeniul de încadrare al unui proiect este responsabilitatea directorului de proiect, având
expertiza și experiența necesară. O prezentare a domeniilor se găsește în Strategia
Națională de CDI 2014-2020, https://uefiscdi.ro/legislatie-cdi-0.
38. Ce înseamnă tânăr cercetător?
Mai puţin de 4 ani în activitatea de cercetare.
39. Ce presupune organigrama menționată în secțiunea B.2.2.1 din cererea de finanțare?
Structura organizatorică a consorţiului pentru atingerea obiectivelor stabilite.
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40. 25% din cheltuielile de personal pentru noii cercetători se raportează la proiectul complex
sau la proiectul component?
Se raportează la proiectul complex.
41. Aş dori să vă aduc la cunoștința şi alte tipuri de consorții instituționale, spre exemplu cele
care au dobândit deja personalitate juridică. Sunt formate tot din instituții de cercetare,
doar ca au dobândit (similar cu bunele practici europene) o personalitate juridică proprie.
Acest gen de consorțiu este eligibil pentru proiectele complexe?
Participarea se poate asigura prin entităţile componente, dacă entităţile îndeplinesc
criteriile de eligibilitate.

42. Dacă un doctorand, care a lucrat pe un PCCDI, a fost "angajat" şi terminând teza este
angajat ca asistent, prin concurs, printr-un contract diferit de cel inițial (PCCDI), acest
contract ar putea considerat în contul celor 2 ani suplimentari duratei contractului?
Continuarea activităţii trebuie să fie exclusiv pentru activitatea de cercetare.

43. La punctul 3 - Rezultate preconizate, din Pachetul de informaţii, se vorbește despre
“rezultate ale cercetării oferite mediului economic”. In ce forma vor fi “oferite”:
transfer tehnologic fără costuri pentru beneficiar, ca rezultat direct al proiectului (in
conformitate cu acordul de colaborare), contra-cost pe parcursul proiectului sau după
finalizarea acestuia sau alte forme?
Conform OG 57/2002 cu modificările şi completările ulterioare, rezultatele cercetării aparțin
persoanei juridice care le-a obținut direct şi nemijlocit (în acest caz, organizațiile publice
participante în proiect). Termenul „oferit” poate avea așadar, înţeles de licențiere, vânzare,
background la un proiect ulterior de dezvoltare tehnologică sau inovare realizat în
parteneriat cu unul sau mai mulți agenți economici. Poate fi în sens mai larg sub forma de
transfer de cunoaștere. Proprietatea intelectuală şi valorificarea acesteia este apanajul
exclusiv al proprietarului acesteia.
44. Ce categorie de personal va fi inclus in „numarul existent de angajati in CD”, sectiuna A din
Cererea de finantare?
Numarul existent de angajati in CD include toti angajati din institutie care desfasoara
activitati de CD (se recomanda a se utiliza datele raportate la INS).
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