ANUNȚ SELECȚIE PARTENER PUBLIC
pentru evaluarea proiectelor depuse în cadrul Investiției 8. Dezvoltarea unui program
pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate pentru activități
de cercetare, dezvoltare, inovare - Componenta 9. Suport pentru sectorul privat,
cercetare, dezvoltare și inovare - Planul național de redresare și reziliență

În conformitate cu prevederile:
 OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind
unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului
de redresare și reziliență,
 HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de
redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de
redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile
și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență,
 Acordului de Finanțare nr. 39991 din 6 aprilie 2022 privind implementarea reformelor
și/sau investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență dintre Ministerul
Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării,
 Ordinului MCID nr. 21366/14.09.2022 privind aprobarea Ghidului aplicantului pentru
Investiția 8 Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate
din străinătate pentru activități de cercetare, dezvoltare, inovare din cadrul Planului
național de redresare și reziliență - Componenta 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare,
dezvoltare și inovare și lansarea competiției,
 Ordinul MCID nr. 21623/27.10.2022 privind aprobarea Metodologiei de selecție a unui
partener public pentru evaluarea proiectelor depuse în cadrul Investiției 8. Dezvoltarea unui
program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate pentru
activități de cercetare, dezvoltare, inovare - Componenta 9. Suport pentru sectorul privat,
cercetare, dezvoltare și inovare - Planul național de redresare și reziliență,
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării anunță organizarea procesului de selecție a unui
partener public pentru evaluarea proiectelor depuse în cadrul Investiției 8. Dezvoltarea unui
program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate pentru
activități de cercetare, dezvoltare, inovare - Componenta 9. Suport pentru sectorul privat,
cercetare, dezvoltare și inovare - Planul național de redresare și reziliență.
OBIECTIVUL GENERAL AL INVESTIȚIEI 8
Sprijinirea sistemului național de cercetare-dezvoltare prin atragerea de resursă umană înalt
specializată din străinătate, în jurul căreia se vor crea și dezvolta grupuri de cercetare de
excelență în domenii științifice de vârf, contribuind la îndeplinirea obiectivelor prevăzute
în Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă.

OBIECTIVUL ANUNȚULUI
Selecția unui partener, în vederea evaluării propunerilor de proiecte depuse în cadrul
competiției pentru I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt
specializate din străinătate pentru activități de cercetare, dezvoltare, inovare – Componenta
9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare.
PROFILUL PARTENERULUI
Partenerul trebuie să fie o instituție publică cu personalitate juridică, înregistrată în
România, cu experiență în în coordonarea și implementarea de programe și proiecte de
finanțare a cercetării științifice și cu experiență relevantă în evaluarea de propuneri de
proiecte științifice.
Partenerul trebuie să aibă competențe dovedite, fiind capabil să gestioneze evaluarea unor
proiecte complexe și să ia în considerare atât optimizarea soluțiilor, cât și a timpilor de
lucru, având în vedere angajamentul României față de Comisia Europeană pentru
respectarea calendarului de monitorizare și implementare a PNRR.
ACTIVITĂȚILE PARTENERULUI
Partenerul asigură procesul de evaluare pentru propunerile de proiecte declarate eligibile
în cadrul competiției de proiecte de cercetare, cu respectarea prevederilor Ghidului
Aplicantului și a următoarelor principii:
- Corectitudine și imparțialitate: toate propunerile de proiecte din competiție sunt
tratate în mod egal, evaluate în mod imparțial, pe baza meritelor științifice și în
conformitate cu criteriile stabilite prin Ghidul Aplicantului, indiferent de originea
și/sau identitatea persoanelor;
- Confidențialitate: toate datele referitoare la propunerile de proiecte și evaluatori
sunt considerate confidențiale;
- Eficiență și eficacitate: evaluarea se desfășoară cu celeritate, fără a face rabat de la
calitatea evaluării, în conformitate cu cadrul legal existent.
Pentru buna desfășurare a evaluării, în concordanță cu bunele practici europene, Partenerul
trebuie să asigure logistica necesară evaluării on-line (platformă web) și a organizării
ședințelor de panel.
Activitatea 1. Propunerile de proiecte sunt evaluate de experți independenți, cu un nivel
înalt de experiență profesională și o foarte bună vizibilitate internațională într-un anumit
domeniu de cercetare. Pentru fiecare proiect, cel puțin 50% dintre experții evaluatori sunt
selectați din străinătate, din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele membre
ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Evaluatorii vor fi selectați în
baza experienței și expertizei științifice de nivel internațional.
Evaluatorii vor fi selectați în baza experienței și expertizei științifice de nivel internațional.
În analiza CV-ului (de preferat CV-ul narativ) se vor urmări, cu precădere, necumulativ,
elementele următoare:



Profesor (full professor) la universități din Top – 300 în clasamentele internaționale
ARWU/THE /QS/ URAP, generale sau specifice, din edițiile 2021/2022 (după caz);
Directori de proiecte de cercetare, similare ca buget (minimum 1.000.000 EUR), la
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ERC/NSF/NIH/agenții de finanțare ale CE (ex. din Orizont 2020, Orizont Europa);
Cadre didactice/cercetători cu minimum 10 articole publicate în calitate de autor
principal în reviste științifice aflate printre primele 25% (cuartila Q1) din Science
Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index sau Arts & Humanities
Citation Index în cadrul unui subdomeniu/Web of Science Category stabilit de
Clarivate. Se iau în considerare cele mai favorabile cuartile (Q) corespunzătoare
valorilor indicatorilor scientometrici Journal Impact Factor (IF) sau Article Influence
Score (AIS) din ultima ediție Journal Citation Reports (JCR) disponibilă la momentul
selectării. Pentru domeniul (3) SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES articolele pot fi
publicate și în reviste din Scopus aflate printre primele 25% (percentila între 75th și
100th după CiteScore) în cadrul unui subdomeniu/Subject area-Category stabilit de
Elsevier;
Cadre didactice/cercetători ce se regăsesc în lista anuală, Highly Cited Researchers,
publicată de Clarivate cu: https://recognition.webofscience.com/awards/highlycited/2021/?utm_source=HCR&utm_medium=recognition_page&utm_campaign=202
0;
Editor șef al unei reviste științifice aflate în printre primele 50% (cuartila Q1 + Q2)
din Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index sau Arts &
Humanities Citation Index în cadrul unui subdomeniu/Web of Science Category
stabilit de Clarivate. Se iau în considerare valorilor indicatorilor scientometrici
Journal Impact Factor (JIF) sau Article Influence Score (AIS) din ultima ediție Journal
Citation Reports (JCR) disponibilă la momentul selectării.

Rezultat
Lista cu potențialii experți evaluatori, pentru fiecare domeniu, selectați de Partener, cu
respectarea condițiilor din Ghidul Aplicantului. Lista este supusă aprobării MCID.
Activitatea 2. Propunerile de proiecte declarate eligibile de către MCID sunt supuse
procesului de evaluare, cu parcurgerea etapelor indicate în Ghidul aplicantului1:
a) Evaluarea individuală
Fiecare propunere de proiect este evaluată, din punct de vedere al calității științifice, în
mod independent, online, de cel puțin trei experți evaluatori. Aceștia completează fișa de
evaluare (Raportul individual de evaluare), acordând punctaje și identificând sub forma unor
liste punctele tari și punctele slabe pentru fiecare criteriu de evaluare, conform fișei de
evaluare prezentată în Ghidul Aplicantului. După finalizarea tuturor evaluărilor individuale
pentru un proiect, fiecare evaluator va avea acces la comentariile și punctajele celorlalți
evaluatori. În situația în care consideră necesar, fiecare evaluator își poate ajusta
comentariile și punctajul acordat inițial.
b) Stabilirea consensului

1

Ghidul evaluatorului este elaborat de MCID și transmis partenerului înainte de inițierea procesului de evaluare.
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Fiecare propunere de proiect are desemnat un raportor, selectat din lista experților
evaluatori aprobată de către UIRPSF/MCID pentru prezenta competiție. Raportorul nu a
participat la evaluarea individuală a proiectului alocat.
Misiunea raportorului este să faciliteze și să medieze atingerea consensului între evaluările
individuale ale experților (comentariile și scorurile aferente fiecărui criteriu/subcriteriu de
evaluare). Odată atins consensul asupra evaluării, raportorul completează Raportul
consolidat de evaluare ce va conține, pentru fiecare criteriu/subcriteriu scorul acordat și
comentariile justificative, organizate sub forma unei liste cu puncte tari și puncte slabe,
după caz. Ceilalți trei experți evaluatori își vor exprima pe platformă acordul sau dezacordul
în legătură cu Raportul consolidat de evaluare (vot “de acord/agree” sau “nu sunt de
acord/disagree”). Dacă raportul consolidat de evaluare, redactat de raportor, este validat
în unanimitate (vot “de acord/agree”), se consideră că a fost atins consensul pentru
proiectul respectiv.
În situația în care consensul nu este atins, se organizează o întâlnire on-line între raportor
și experții evaluatori, pentru discuții și decizie finală. Dacă în urma acestei ședințe nu se
ajunge la consens, se reia procesul de evaluare pentru respectiva propunere de proiect.
c) Evaluarea în panel
Pentru fiecare domeniu al competiției se stabilește un panel format din raportorii proiectelor
cu un scor total de cel puțin 80 puncte și calificativul de minimum 3 pentru fiecare
subcriteriu de evaluare, după stabilirea consensului. Fiecare membru al panelului, înaintea
ședinței de panel, are acces la toate propunerile de proiecte și rapoartele consolidate de
evaluare.
În cadrul ședinței de panel, fiecare propunere de proiect este prezentată de către raportorul
desemnat. Ulterior, directorul de proiect este invitat în cadrul ședinței de panel pentru
susținerea propunerii de proiect și pentru a răspunde la întrebările punctuale ale panelului.
În urma acestor discuții, membrii panelului întocmesc Raportul final de evaluare, cu
posibilitatea ajustării comentariilor și punctajelor.
În pregătirea discuției cu directorul de proiect, experții evaluatori sunt solicitați să
furnizeze, în cadrul fișei de evaluare individuală, posibile întrebări adresate directorului de
proiect, pentru eventuale clarificări necesare pentru a se asigura de implementarea
proiectului și obținerea de rezultate științifice de excelență.
Partenerul analizează eventualele contestații depuse de directorii propunerilor de proiecte,
având ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care candidatul le consideră neconforme cu
precizările din Ghidul Aplicantului.
Rezultate
Lista propunerilor de proiecte și punctajele obținute de acestea, câte una pentru
fiecare domeniu, după finalizarea etapelor de evaluare individuală și de stabilire a
consensului;
Lista propunerilor de proiecte, câte una pentru fiecare domeniu, ce sunt discutate
în cadrul ședințelor de panel;
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-

Lista propunerilor de proiecte, cu punctajele preliminare obținute și ordonate
descrescător, înainte de contestații, câte una pentru fiecare domeniu, după
ședințele de panel.
Partenerul furnizează MCID următoarele documente pentru fiecare proiect supus evaluarii:
rapoartele individuale de evaluare, raportul consolidat de evaluare și raportul final de
evaluare (pentru proiectele analizate în cadrul ședințelor de panel).
REGULI GENERALE PRIVIND ELIGIBILITATEA PARTENERULUI
Partenerul este o entitate publică legal constituită în România, cu personalitate juridică ce
desfășoară activități relevante pentru activitățile descrise în prezentul anunț și care are
atribuții în domeniul finanțării cercetării științifice, dezvoltării și inovării.
Partenerul nu trebuie să se afle în situațiile de excludere prevăzute mai jos și să completeze
o declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea financiară – ANEXA 2. Situațiile de
excludere sunt următoarele:
 este în incapacitate de plată/în stare de insolvență, conform Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților
administrative teritoriale, respectiv faliment și lichidare conform Legii nr. 85/2014
privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
 are conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești;
 a furnizat declarații inexacte cu privire la informațiile solicitate de către MCID în
vederea prezentei selecții;
 a încălcat prevederile unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu MCID;
 se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele
publice, într-una din situațiile în care obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din
totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare
fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
 reprezentanții legali/structurile de conducere a acestora se află în situația de
conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit în legislația națională
și comunitară în vigoare.
DOSARUL DE PARTICIPARE
Dosarul de participare se depune la registratura Ministerului Cercetării, Inovării și
Digitalizării cu sediul în Str. D. I. Mendeleev, nr. 21-25, Sector 1, București, până la data de
03.11.2022, ora 16:00, și trebuie să conțină următoarele documente:
a) O prezentare succintă a activității din care să rezulte atribuțiile în domeniul
finanțării cercetării științifice, dezvoltării și inovării, în contextul prezentei
metodologii, însoțită de acte doveditoare din care să rezulte calitatea legală de a
desfășura activități de evaluare proiecte în acest domeniu (act constitutiv și/sau
statut, precum și orice alt act de înființare);
b) Prezentarea modului prin care partenerul realizează activitățile prevăzute în
prezenta metodologie, la standardele de calitate dorite de MCID (selecția experților
evaluatori, specificațiile platformei de evaluare, monitorizarea procesului de
evaluare, organizarea ședințelor de panel, potențiale riscuri și măsuri de diminuare
a acestora etc.) – max. 15 pagini;
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c) Prezentarea competițiilor de proiecte de cercetare organizate în ultimii 5 ani (se va
preciza, sub formă tabelară: nr. proiecte evaluate, nr. experți implicați,
români/străini, bugetul competiției, tipul evaluării etc.);
d) Lista persoanelor cheie (echipa coordonatoare) ce vor fi implicate în realizarea
activităților (se atașează CV-ul);
e) Bugetul estimativ (devizul antecalcul) cu justificarea cheltuielilor propuse – Anexa
3;
f) Acord privind utilizarea datelor personale – Anexa 4;
g) Dosarul de participare va fi depus în plic/pachet închis, într-un exemplar original la
registratura Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării cu sediul în Str. D. I.
Mendeleev, nr. 21-25, Sector 1, București, în termen de maximum 5 zile lucrătoare
de la data publicării anunțului de selecție pe pagina web a ministerului. Data limită
de depunere este 03.11.2022, ora 16:00. Se va preciza pe plic/pachet: „Dosar de
participare la procesul de selecție partener public pentru evaluarea proiectelor
depuse pentru I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt
specializate din străinătate pentru activități de cercetare, dezvoltare, inovare –
Componenta 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare –
Planul național de redresare și reziliență” – UIRPSF.
Depunerea dosarelor după termenul limită anunțat nu este luată în considerare. Dosarele
trebuie să fie complete la momentul depunerii, nefiind admise completări ulterioare.
Dosarele incomplete la momentul depunerii sunt declarate ca fiind neeligibile.
EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE
Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile (care conțin toate documentele
menționate anterior) se face conform grilei de evaluare a Participantului – Anexa 1. Dosarele
vor fi punctate de la 1 la 100. Vor fi declarați „admiși” participanții care întrunesc un punctaj
de peste 90 de puncte. Vor fi declarați „respinși” solicitanții care întrunesc sub 90 de puncte.
Va fi declarat câștigător participantul „admis” care întrunește numărul cel mai mare de
puncte.
În cazul în care punctajele solicitanților clasați pe primul loc sunt egale, se iau în considerare
criteriile de evaluare din prezenta metodologie, în ordinea prezentată.
În cazul retragerii participantului declarat câștigător, se va selecta următorul participant
care a fost declarat „admis”.
ANUNȚAREA ȘI PUBLICAREA REZULTATELOR
Anunțarea rezultatelor procesului de evaluare și selecție a dosarelor de participare va fi
comunicată participanților, prin email și prin afișare pe site-ul MCID, în termen de cel mult
3 zile lucrătoare de la data finală de depunere a dosarelor.
SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR
Eventualele contestații se pot depune în termen de maximum o zi lucrătoare de la data
comunicării și afișării rezultatelor, la Registratura Ministerului Cercetării, Inovării și
Digitalizării din Str. D. I. Mendeleev, nr. 21-25, Sector 1, București. Rezultatele definitive
după analizarea contestațiilor vor fi comunicate participanților în termen de maximum o zi
lucrătoare de la data soluționării acestora, prin email și prin afișare pe site-ul MCID.
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PLATA ACTIVITĂȚII DE EVALUARE
Partenerul încheie un contract de colaborare cu fiecare expert evaluator implicat în procesul
de evaluare. Forma contractului de colaborare este elaborată de către partener.
După finalizarea întregului proces de evaluare, partenerul efectuează plata către experții
evaluatori și raportori.
Cheltuielile/tarifele (valoare brută) pentru activitatea de evaluare a propunerilor de
proiecte sunt următoarele:




250 EUR pentru Raportul individual de evaluare;
300 EUR pentru Raportul consolidat de evaluare;
350 EUR/zi pentru pregătire și participare la ședința de panel.

CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ ȘI FINANCIARĂ A PARTENERULUI
Pentru activitățile desfășurate, partenerul angajează cheltuieli în suma de maximum
1.050.000 euro, echivalent la cursul InforEuro septembrie 2022.
Defalcarea cheltuielilor pe categorii bugetare este propusă de partener pentru a asigura
implementarea optimă a activităților, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii Devizul cadru antecalcul – Anexa 3.
Pentru estimarea bugetului se ia în considerare un număr de 500 propuneri de proiecte. În
situația în care numărul de proiecte eligibile diferă, bugetul se ajustează pe măsură (se
majorează sau se diminuează).
Plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale ale personalului implicat în
derularea activităților se stabilesc la nivelul celor existente în instituție pentru derularea de
programe sau proiecte de finanțare a cercetării științifice.
Perioada de desfășurare a activităților de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului
este cuprinsă între 14.11.2022 și 01.06.2023, cu posibilitatea de prelungire în cazuri
excepționale, dar cu respectarea calendarului de implementare a investițiilor desfășurate
prin PNRR.
CALENDARUL COMPETIȚIEI
Publicare anunț
Depunerea dosarelor de participare
Evaluarea dosarelor de participare
Publicarea rezultatelor
Primirea contestațiilor
Publicarea rezultatelor finale
Contractare

27.10.2022
28.10.2022 – 03.11.2022, ora 16:00
04.11.2022 – 07.11.2022
08.11.2022
09.11.2022, ora 16:00
10.11.2022
14.11.2022
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