Planul Național de Redresare și Reziliență al României
INVESTIȚIA 10 – “I10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de
opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM
OMCID”

Întrebări frecvente
 Cum va fi gestionat bugetul proiectului în cazul creării unui consorțiu și cum este
diferențiată evaluarea unui consorțiu față de evaluarea unei instituții unice, dacă
indiferent de numărul de domenii se acordă doar 2 puncte?
Potrivit Ghidului Aplicantului, Secțiunea 1.8.1. Participanți: „Poate participa în calitate de
Solicitant în cadrul prezentului apel de proiecte orice instituție de învățământ superior de
stat din România ce îndeplinește criteriile de eligibilitate”. Propunerile de proiect nu pot fi
depuse în consorțiu, ci doar individual, de instituții de învățământ superior de stat.
 In Ghidul Aplicantului, este precizat: „În situaţia în care există fonduri disponibile ca
urmare a necontractării sau diminuării bugetului propus pentru proiectele acceptate
la finanţare ori ca urmare a suplimentării bugetului alocat iniţial competiţiei, se va
iniţia negocierea şi contractarea proiectelor cuprinse în lista de rezervă, în ordinea
punctajului obţinut, până la concurenţa sumei aprobate.” Având în vedere chiar
denumirea competiției, care este numărul maxim de centre de orientare care se vor
finanța în fiecare regiune de dezvoltare?
Prin Investiția 10 se urmărește crearea a 8 centre regionale de orientare în cariera de
cercetător, câte unul în fiecare regiune de dezvoltare a României. Precizarea de mai sus
este necesara în situația în care într-una sau mai multe regiuni de dezvoltare, nu se depun
propuneri de proiecte sau cele depuse nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate sau punctajul
minimal pentru a fi finanțate.
 In Ghidul Aplicantului apar în diverse secțiuni denumirea de proiect și manager de
proiect. Este Directorul de proiect este echivalent cu managerul de proiect?
Da, director de proiect sau manager de proiect au aceeași semnificație în Ghidul Aplicantului
aferent Investiției 10.
 În cererea de finanțare, capitolul B3 precizează: „În această secțiune se vor prezenta:
... a) resursa umană implicată (inclusiv pozițiile neocupate), cu accent pe expertiza
directorului de proiect și pozițiilor cheie propuse în proiect;...”. Din ce punct de vedere
trebuie prezentată expertiza directorului de proiect (științifică, administrativă etc.)?
Nu se urmărește expertiza științifică a directorului de proiect ci expertiza în managementul
unor proiecte de consiliere, orientare în carieră și de creare a unor rețele de cercetare
naționale și internaționale.
 În legătură cu referirile din Ghidul Aplicantului la investiția I8 și având în vedere
calendarele diferite privind rezultatele celor două investiții, respectiv data estimării
contractării proiectelor aferente investiției I10 înaintea datei estimate a contractării
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proiectelor aferente investiției I8. Cum se procedează în diversele situații care pot
apărea ca urmare a calendarelor diferite stabilite pentru desfășurarea competițiilor?
Într-adevăr, calendarele sunt diferite dar acest lucru nu afectează semnificativ crearea de
sinergii între I10 și I8 întrucât:
a) Durata proiectelor este suficient de mare să permită identificarea și implicarea în
activităților proiectului a câștigătorilor granturilor de pe I8.
b) Menționăm că acțiunile ce vizează I8 trebuie să se deruleze în regiunea în care centrul
de orientare a fost creat, dar nu implică neapărat doar câștigătorii de granturi din
universitatea în care se va crea centrul, ci va viza orice câștigător de grant afiliat unei
organizații de cercetare din respectiva regiune de dezvoltare.
c) Activitățile cu cercetătorii străini se pot derula în orice moment din perioada de
implementare a proiectului din I10.
 Care este procentul de co-finanțare?
Procentul de cofinanțare este de 20%.
 Pe lângă activitățile obligatorii din Ghidul Aplicantului, Solicitantul poate prevedea și
alte activități?
Da, se pot include și alte activități, dar acestea vor fi finanțate integral de Solicitant.
 Solicitantul poate fi doar o instituție de învățământ superior sau poate fi și un
consorțiu de instituții de învățământ superior?
Solicitantul poate fi doar o instituție de învățământ superior de stat, conform Ghidului
Aplicantului.
 Directorul de proiect trebuie să fie angajatul Solicitantului la momentul depunerii
propunerii de proiect?
Nu, dar acesta trebuie să fie nominalizat în propunerea de proiect. Dacă propunerea de
proiect este finanțată, Solicitantul va trebui să îl angajeze.
 Ghidul Aplicantului precizează, la pagina 10, că, pentru A1, valoarea minimă a
domeniilor de studii universitare de masterat și doctorat cărora li se adresează
serviciile de orientare în cariera centrul regional este de minim 7. Acest lucru înseamnă
că un eventual Solicitant ce are mai puține domenii nu este eligibil?
Ghidul Aplicantului precizează, la secțiunea 1.6. Indicatori, 1.6.1. Indicatori de realizare,
A. Calitatea Solicitantului ce realizează centrul de orientare în cariera de cercetător:
• A1. număr de domenii de studii universitare de licență cărora li se adresează prin
servicii de orientare în carieră centrul regional de orientare în cariera de cercetător.
Valoare minimă: 7 domenii de studii universitare de licență;
• A2. număr de domenii de studii universitare masterat și doctorat cărora li se adresează
prin servicii de orientare în carieră centrul regional de orientare în cariera de cercetător.
Valoare minimă: 5 domenii de studii universitare masterat și doctorat.
Centrul de orientare în cariera de cercetător va trebui să acopere minimum 7 domenii de
studii universitare de licență și minimum 5 domenii de studii universitare masterat și
doctorat. Acest lucru nu înseamnă că Solicitantul trebuie să aibă aceste domenii în
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Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, disponibil
la:
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG_433_2022_nomenclator_lic
enta.pdf. Modul în care Solicitantul va face acest lucru ține de propunerea de proiect, de
exemplu prin angajarea unor experți in domeniile de licență, masterat sau doctorat pe care
nu le are în structura sa.
 Monitorizarea tehnică, activitățile cu specific financiar, resurse umane și altele
similare se încadrează la categoria costurilor indirecte ?
Da, aceste cheltuieli se încadrează la cheltuieli indirecte.
 Conform Anexei 1. Cererea de finanțare, vă rog să precizați dacă la Secțiunea D.
Descrierea proiectului (maximum 10 pagini, font Times New Roman 12, spațiere 1,
inclusiv grafice, tabele sau imagini), devizele antecalcul (în lei și euro) se includ în cele
10 pagini sau nu.
Devizele antecalcul în lei și euro nu se includ în cele 10 pagini ale secțiunii.
 Valoarea maximă acordată de la bugetul competiției pentru un proiect include TVA?
Valoarea maximă acordată de la bugetul competiției pentru un proiect nu include TVA.

 Tabele din subsecțiunea D1.6. Requested budget sunt luate în calcul pentru încadrarea
în cele maxim 10 pagini ale secțiunii D?
Nu, nu vor fi cuantificate în cele 10 pagini.
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