
INTREBARI FRECVENTE 
 
 
 
1. Care sunt conditiile de eligibilitate pentru directorul de proiect? 

Condițiile de eligibilitate pentru directorul de proiect se găsesc la pagina 5 din pachetul de informații 
si acestea sunt cumulative. 
„ Directorul de proiect (condiții cumulative):  

 este doctor in științe, dacă instituția Coordonator de Proiect (CO) este o organizație de cercetare în 
sensul legislației în vigoare din domeniul ajutorului de stat;  

 este angajat cu normă întreagă în Instituţia Coordonator de Proiect (CO), pe perioadă 
nedeterminată sau pe perioadă determinată care acoperă cel puţin perioada contractului sau are 
acordul de angajare cu normă întreagă cel puţin pe perioada contractului. În cazul deciziei de 
acordare a finanţării, contractul de angajare trebuie să fie încheiat de Directorul de proiect cu 
Instituţia Coordonator de Proiect (CO) cel târziu la data semnării contractului de finanţare; 

 poate depune o singură propunere de proiect în calitate de director de proiect și poate face parte 
din cel mult un alt proiect, depus în cadrul prezentei competiții, în calitate de coordonator al unei 
instituții partenere (P1-Pn); 

 nu este director de proiect de tip PCCA aflat in derulare (din competiția 2011/2012).”  
 
2. Un director de proiect de tip PCCA  aflat în derulare (din competiţia 2011/2012) poate participa la 

competiţie în calitate de coordonator al unei instituţii partenere? 
Da. 
 

3. Pentru directorul de proiect este suficienta forma de angajare de contract cu norma întreaga pe o 
perioada mai scurta decât perioada derulării proiectului?  
Directhorul de proiect fie este angajat cu norma întreagă in Instituția Coordonator de Proiect, pe 
perioada nedeterminata sau pe perioada determinata care acoperă cel puțin perioada contractului, 
sau  are acordul de angajare cu norma întreaga cel puțin pe perioada contractului. 

 
4. La câte propuneri poate participa un cercetător în calitate de coordonator al unei instituţii partenere 

(P1-Pn) (nu în calitate de director de proiect)? 
Pachetul de informații nu impune restricții de participare in calitate de coordonator al unei instituţii 
partenere. 

 
5. O întreprindere poate fi coordonator al unui proiect? 

Da. 
 
6. Daca institutia coordonatoare este o întreprindere, in sensul legislatiei in vigoare din domeniul 

ajutorului de stat, directorul de proiect trebuie sa fie doctor in stiinte? 
Nu. 

 
7. Care este numarul maxim de parteneri? 

Dimensiunea parteneriatului se stabilește de directorul de proiect si se justifică în concordanță cu 
specificul proiectului. 

 
8. Din consorțiu pot face parte instituții din străinătate? 

Proiectele de cercetare pot fi realizate de un parteneriat format din instituții, persoane juridice din 
Romania.  

  



9. Pe lista de personal a proiectului poate fi inclus un cercetător cu experiența din străinătate - pentru 
suport științific (de alta naționalitate, care lucrează intr-un institut in alta tara) si sa beneficieze de 
salariu din proiect pe durata proiectului? 
Da, daca persoana respectiva are contract de colaborare cu instituția din Romania si desfăşoară 
activităţi de cercetare in cadrul proiectului. 
 

10. Pensionarii pot fi angajați cu convenție pe durata proiectului?  
Da, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.  
 

11. Daca o întreprindere, conform avizului Ministerului Economiei si Finanțelor este  înregistrata ca fiind 
de mărime mijlocie cu 299 angajați, cum se încadrează ea conform pachetului de informații? 
Conform Pachetului de informații încadrarea întreprinderilor pe categorii se face in funcție de 
respectarea cumulativa a condițiilor menționate in Anexa 2 – Ajutor de stat. 
 

12. Întreprinderea din consorțiu unui proiect are voie sa vândă echipamente organizației de cercetare  
din consorțiu? 
Pe parcursul derulării proiectului, instituțiile partenere care nu sunt întreprinderi nu pot efectua 
achiziții de niciun fel de la instituțiile partenere care sunt întreprinderi. 

 
13. Este permisa amortizarea accelerata pentru echipamentele achiziționate? 

Amortizarea accelerata este permisa numai in condițiile in care este aprobata de către direcția 
generala a finanțelor publice si controlului financiar de stat, la propunerea consiliului de administrație 
al agentului economic sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului. 

 
14. Partenerul cofinanțator (întreprinderea) poate justifica fondul de cofinanțare si in natura (materiale, 

lucrări, servicii s.a.) efectuate pentru realizarea obiectivelor proiectului, sau doar prin bani care vor fi 
transferați in contul CO?  
Cofinanțarea se face pe baza de decont, indicându-se documente justificative (stat de plata, facturi 
etc.). 
 

15. Care este procentul eligibil pentru cheltuielile de regie in cazul organizatiilor de cercetare? 
Pentru organizatiile de cercetare cheltuielile de regie nu au un procent impus. Se aplica procentul 
agreat la nivel de institutie. 
 

16. Este obligatoriu ca din consorțiu sa facă parte si o instituție care nu are cercetarea si/sau dezvoltarea 
tehnologica in obiectul de activitate? 
Nu este obligatoriu.  

 
17. Este obligatorie contribuția financiara de 15%? 

Da. 
 

18. Contribuția financiara de 15% se aplica la valoarea totala a proiectului? 
Contribuția financiara de 15% se aplica la valoarea totala solicitata de la bugetul de stat. 
Ex:  (1) Valoare proiect de la bugetul programului: 2.500.000 lei 
       (2) Contribuţie financiara a partenerilor 15% din pct. (1): 375.000 lei 
 (3) Valoare totala proiect (1) + (2):  2.875.000 lei 

 
19. In bugetul proiectului trebuie prevăzuta o norma întreagă (8 ore/zi) pentru cercetătorul 

postdoctoral ? 
Nu este impus nr. de ore care trebuie sa le aibă un cercetător postdoctoral in proiect.   

  



20. Cheltuielile eligibile cu personalul cuprind pe lângă salariul brut (salariul net + contribuțiile 
angajatului) si cheltuielile/contribuțiile angajatorului către Stat? 
Aceste cheltuieli cuprind pe lângă salariul brut si contribuțiile angajatorului. 
 

21. Pot fi încadrate ca si cercetători postdoctorali toate persoanele care au obținut titlul de doctor in 
anul 2008 sau doar cele care au obținut titlul de doctor după data de 24 mai 2008 (daca proiectul se 
depune la aceasta data)? In acest din urma caz se ia in considerare data Ordinului MEN sau data 
emiterii diplomei? 
Pot fi încadrate persoanele care au obținut titlul de doctor in științe in urma cu cel mult 5 ani fata de 
momentul depunerii propunerii de proiect. Se ia in considerare data emiterii ordinului MEN. 
 

22. Partenerii industriali trebuie sa fie înregistrați in RPC sau este suficient sa aibă cod CAEN de cercetare 
științifica in profilul firmei? 
Da,  trebuie sa fie înregistrați in RPC, conform legislației in vigoare. 
 

23. La capitolul 4 din „Cererea de finanțare” tabelele cu livrabile, pachete de lucru, bugetul proiectului se 
iau in calcul la numărul maxim de pagini admis pentru acest capitol? 
Secțiunea 4 din Cererea de finanțare trebuie sa aibă maxim 5 pagini, fără tabele si grafice. 

 
24.  Aplicabilitatea si eligibilitatea TVA pentru contractele de finantare a proiectelor de cercetare: 

Contractele de finantare a proiectelor de cercetare din cadrul PN II nu reprezinta obiectul TVA sau a 
altor categorii de taxe. TVA aferent costurilor eligibile proiectelor poate fi decontat din bugetul 
proiectului cu conditia ca entitatea finantatata (contractorul si partenerii din consortiu) sa nu solicite 
rambursarea acestui TVA sau sa fie declarata persoana impozabila cu regim mixt si vor exercita dreptul 
de deducere in conditiile prevazute la art 147 din Codul Fiscal. 

 
 

 
 


