1. Criteriul 6 din Anexa 2 – Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect are
urmatorul continut:
Directorul de proiect a condus (in calitate de director sau responsabil de proiect) un proiect de
cercetare/dezvoltare international (FP6/FP7, EUREKA/EUROSTAR, ERANET, NATO, JTI, JRC sau alte
programe internationale) cu un buget pentru partenerul roman de minim 250.000 Euro.
2. Ce conditii sunt impuse pentru responsabilul de proiect?
Pentru responsabilii de proiect din partea institutiilor partenere nu sunt impuse standarde de
eligibilitate. Este recomandat ca acestia sa aiba o activitate de cercetare-dezvoltare si/sau inovare cu
relevanta internationala.
3. Cum se asigura cofinantarea de catre agentul economic participant la proiect?
Cofinantarea se asigura conform Anexei 9 - Ajutor de Stat, dar si cu respectarea conditiilor precizate la
punctul 5 din Pachetul de informatii.
4. Institutiile participante trebuie sa fie inscrise in RPC?
Prin Pachetul de Informatii nu se solicita acest lucru.
5. De ce propunerea de proiect se redacteaza numai in lb.engleza, avand in vedere ca este un proiect
propus in cadrul Planului National de CDI, iar limba oficiala in Romania este lb.romana?
Conform punctului 11.2 din Pachetul de informatii evaluarea proiectelor va fi facuta si de catre experti
evaluatori din strainatate, din celelalte state membre ale U.E. sau din statele membre ale Organizatiei
pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.
6. Daca propunerea de proiect se redacteaza numai in lb.engleza, de ce tabelul nr.10 din ANEXA 3 este
redactat in lb.romana - acest tabel reprezinta Planul de realizare al proiectului si este unul din
documentele importante ale propunerii de proiect, care centralizeaza practic desfasurarea si finantarea
proiectului ?
Planul de realizare al proiectului se foloseste pentru verificarea ajutorului stat.
7. Cum se armonizeaza prevederile referitoare la cotele de cofinantare de 7,5% - 15% de la proiectele de
tip 2, cu prevederile din Anexa 9 - Ajutor de stat?
Conform prevederilor din anexa 9 privind ajutorul de stat, cotele de cofinantare se aplica pentru fiecare
tip de activitate in parte (a se vedea anexa 9.5). In cazul in care suma cofinantarilor intreprinderilor, in
urma aplicarii schemei de ajutor de stat, nu este de minim 7,5% (IMM-uri), respectiv 15% (intreprinderi
mari) din valoarea totala a contractului (buget de stat + cofinantare), aceasta trebuie marita pana la
atingerea valorilor mentionate.
8. Cererile de brevet inregistrate la OSIM se puncteaza?

Conform criteriilor de eligibilitate se puncteaza doar brevetele acordate si cele care au primit deja
acceptul OSIM (hotararea trimisa de OSIM titularului), iar la contractare se va depune copia dupa
brevet/titlul de proprietate.
9. Proiectele cu valoare sub 250.000 Euro nu se puncteaza sau se acorda < 2 pct?
Proiectele cu valoare sub 250.000 Euro nu se puncteaza.
10. Proiectele finantate din programele nationale si proiectele derulate direct cu agentii economici se
puncteaza?
Aceste tipuri de proiecte nu se puncteaza.
11. Consortiul poate fi format, pentru proiectele de Tip 2, doar dintr-o institutie publica (INCD) si un
agent economic cofinantator?
Da, conform Pachetului de Informatii, consortiul trebuie sa fie format din minim 2 entitati, iar cel putin
una dintre entitati trebuie sa fie o organizatie de cercetare (anexa 9 – Ajutorul de stat).
12. Un departament/sector de productie al unei institutii de cercetare, se poate constitui intrun
partener cofinantator, echivalentul unei intreprinderi?
Da, cu conditia ca acesta sa aiba personalitate juridica si se incadreaza conform anexei 9.
13. Partenerul cofinantator (intreprinderea) poate justifica fondul de cofinantare si in natura (materiale,
lucrari, servicii s.a) efectuate pentru realizarea obiectivelor proiectului, sau doar prin bani care vor fi
transferati in contul CO?
Cofinantarea se face pe baza de documente justificative (stat de plata, facturi etc).
14. Partenerul cofinantator poate fi o intreprindere din strainatate?
Conform Pachetului de Informatii, proiectele de cercetare pot fi realizate de un consortiu format din
institutii, persoane juridice romane.
15. Exista un model anume pentru CV-uri?
Nu exista un model impus, dar tinand cont ca evaluarea se face si cu evaluatori straini, acestea trebuie
depuse in limba engleza si se recomanda formatul Europass.
16. Pensionarii pot fi angajati cu conventie pe durata proiectului?
Da, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
17. Ce inseamna" se pondereaza scorul de referinta cu nr. de autori"?
Scorul relativ de influenta se imparte la rezultatul dupa aplicarea formulei in functie de numarul de
autori (n/2 daca 2≤n≤5 sau (n+3)/3 daca 6≤n≤80, etc).

18. Se iau in calcul si proceeding-urile de la conferinte?
Se iau in calcul si lucrarile avand incadrari “document type” – proceedings – publicate in reviste cu scorul
relativ de influenta mai mare de 0.3.
19. IMM in afara de cercetatori pot plati tehnicieni si laboranti?
Da, cu conditia sa fie angajati pe perioada derularii proiectului de cercetare, conform legislatiei in
vigoare.
20. Care sunt cheltuielile eligibile din suma de la buget pentru IMM-uri?
Cheltuielile eligibile de la bugetul de stat pentru IMM-uri sunt conform Schemei de Ajutor de Stat.
21. Institutele INCD pot cofinanta?
Da, dar daca nu sunt beneficiare de ajutor de stat (intreprinderi) cofinantarea lor nu se va lua in calculul
cofinantarii per total proiect.
22. Unde se evidentiaza atragerea si implicarea cercetatorului din diaspora stiintifica romaneasca?
Se evidentiaza in cererea de finantare din Pachetul de Informatii, in tabelul 6 – Key persons list.
23. Daca am participat la un fond de Minimis prin Ministerul de finante in 2009 si din care am accesat
150.000 euro, mai putem accesa si pe programul acesta suma integrala sau numai diferenta de 50.000
euro?
Ajutorul de stat acordat prin schema N542/2007 nu este ajutor de minimis.
24. Se iau in calcul pentru eligibilitatea directorului de proiect, lucrarile aparute on-line la data apelului?
Se pot verifica pe site-ul revistei.
Se iau in calcul lucrarile publicate pana la data transmiterii informatiilor solicitate si cu respectarea
cerintelor din pachetul de informatii (tip publicatie, tip conferinta, copie articol etc.).
25. La criteriul 6: ce inseamna "Director sau Responsabil de proiect"?
La fel ca in proiectele nationale, directorul de proiect este din partea coordonatorului, iar responsabilul
de proiect este din partea partenerului.
26. Doctoratele obtinute in strainatate conteaza pentru eligibilitate?
Da.
27. Articolele ISI in reviste cu scor relativ de influenta peste 0.3 care au identificatorul DOI si sunt
aparute on line sunt luate in considerare?
Da (datele se verifica pe ISI WoS).

28. Daca eu am un articol publicat intr-o revista cotata ISI, articol la care eu sunt autor principal, iar
autorul corespondent este o alta persoana, in acest caz scorul relativ de influenta se imparte la 1 sau la
2?
Modalitatea de calcul a punctajului pentru criteriul 1: scorul relativ de influenta se imparte la numarul
de autori principali numai daca in articol exista o referire expresa a faptului ca 2 autori au contribuit in
mod egal la articol; daca nu exista aceasta mentiune, dar exista un autor principal si un autor
corespondent, AIS-ul se imparte la 1.
29. Cererea de finantare: numarul de pagini admis pentru punctul 1 de la Project Proposal este de 20
pagini, pentru punctul 2 de la Project Proposal de 10 pagini; tabelele 3-5 sunt independente.
29. Ce reprezinta IDS number?
IDS number este un numar unic asociat fiecarui articol ISI. Il gasiti pe isiknowledge.com -> Web Of
Science in descrierea fiecarui articol (cautati dupa numele autorului, faceti click pe articol si la fiecare
articol pe langa titlu, autori, rezumat, issn, etc. gasiti si IDS Number). Campul este obligatoriu pentru
toate criteriile de eligibilitate care au legatura cu articole ISI.
30. Cand apare punctajul calculat automat la un articol?
Pentru ca platforma sa tina cont de scorul articolelor este necesar sa fie completate toate campurile
(**** all fields must have valid text entered (at least 5 characters), R.I.S must be at least 0,3), inclusiv
campul in care trebuie incarcata publicatia in format pdf. In momentul in care toate campurile vor fi
completate cu informatii valide, platforma va calcula scorurile aferente.
31. Anexele 9.1, 9.2, 9.3a, 9.3b, 9.4, 9.5, 10, 11 se completeaza doar in limba romana.
32. Este permisa amortizarea accelerata pentru echipamentele achizitionate?
Amortizarea accelerata este permisa numai in conditiile in care este aprobata de catre directia generala
a finantelor publice si controlului financiar de stat, la propunerea consiliului de administratie al agentului
economic sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.
33. Intreprinderea din consortiul unui proiect are voie sa vinda echipamente Universitatii din consortiu?
Nu, pe parcursul derularii proiectului, institutiile partenere care nu sunt intreprinderi nu pot efectua
achizitii de niciun fel de la institutiile partenere care sunt intreprinderi.
34. Pentru directorul de proiect este suficienta forma de angajare de contract cu norma intreaga pe o
perioada mai scurta decat perioada derularii proiectului?
Nu, directorul de proiect fie este angajat cu norma întreagă in Institutia Coordonator de Proiect, pe
perioada nedeterminata sau pe perioada determinata care acopera cel putin perioada contractului, sau
are acordul de angajare cu norma intreaga cel putin pe perioada contractului.

35. Pe lista de personal a proiectului poate fi inclus un cercetator cu experienta din strainatate - pentru
suport stiintific (de alta nationalitate, care lucreaza intr-un institut in alta tara) si sa beneficieze de
salariu din proiect pe durata proiectului?
Persoanele din lista de personal a proiectului trebuie sa fie angajate la institutia din a carei lista de
personal fac parte.
36. Activitatea de management proiect este eligibila?
Conform Deciziei Presedintelui ANCS 9451/2007 se pot finanta de la bugetul de stat următoarele tipuri
de activităti:
cercetare fundamentală (dar nu mai mult de 10t din valoarea finantată de la bugetul de stat a
proiectului);
cercetare industrială;
dezvoltare experimentală;
studii de fezabilitate tehnică;
activităti pentru obtinerea si protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, pentru IMMuri.
37. Daca o intreprindere cofinanteaza cu minim 25% din valoarea proiectului, aceasta trebuie sa fie
coordonator?
Nu.
38. Cheltuielile indirecte (regia) sunt eligibile pentru intreprinderi de la buget si cofinantare?
Nu.

