Planul Național de Redresare și Reziliență al României
INVESTIȚIA 5 – “I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență”

Întrebări frecvente
 Pe lângă activitățile obligatorii din Ghidul Aplicantului, Solicitantul poate prevedea și
alte activități?
Potrivit Ghidului Aplicantului, pe lângă activitățile obligatorii, propunerea de proiect
complex poate include și alte activități ce se încadrează în scopul și obiectivele I5 și care
contribuie la realizarea indicatorilor de realizare și de rezultat ale apelului de proiecte.
Acestea vor fi finanțate integral de consorțiu.
 Fiecare proiect specific trebuie să includă toate activitățile obligatorii?
Nu. Proiectul complex trebuie să includă toate activitățile obligatorii, nu fiecare proiect
specific în parte.
 În cazul Solicitantului, pe lângă directorul de proiect complex (Complex Project
Coordinator) trebuie să existe si un responsabil de proiect (Lead Partner)?
Nu. Responsabilul de proiect partener (Lead Partner) este echivalentul, la fiecare partener
din consorțiu, al directorului de proiect complex. Condițiile pe care trebuie să le
îndeplinească pozițiile cheie din proiect - Complex Project Coordinator, Lead Partner
pentru fiecare partener și Specific RDI Project Principal Investigator pentru fiecare proiect
specific sunt precizate în Ghidul Aplicantului.
 Solicitantul trebuie să fie implicat în fiecare din cele 5 proiecte specifice din cadrul
proiectului complex?
Nu, Ghidul Aplicantului nu precizează acest lucru.
 În proiectele specifice in care este implicat, Solicitantul trebuie să fie entitatea care
le coordonează?
Nu, Ghidul Aplicantului nu precizează acest lucru.
 Un partener din consorțiu trebuie sa fie implicat toate cele 5 proiecte specifice?
Nu, Ghidul Aplicantului nu precizează acest lucru.
 Care este numărul minimal și maximal de parteneri din consorțiu ce pot participa la
un proiect specific?
Ghidul Aplicantului precizează, la secțiunea 1.7. Condiții de participare, că este obligatorie
participarea unui membru al consorțiului CDI în cel puțin unul din cele 5 proiecte CDI
specifice. De asemenea, precizează că nu este obligatorie participarea Solicitantului ca
gazdă a Centrului de Competență în fiecare din cele 5 proiecte CDI specifice.
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 Pentru maparea resurselor de cercetare, dezvoltare și inovare, inclusiv a
echipamentelor și infrastructurilor asociate misiunii UE din cadrul Orizont Europa se
pot realiza mai multe studii de fezabilitate?
Da. În Ghidul Aplicantului, secțiunea 1.7.2. Condiții specifice, punctul e) Consorțiul CDI,
prin Centrul de Competență, are obligația ca în primii 2 ani de proiect, să realizeze cel
puțin un studiu de fezabilitate referitoare la misiunile UE din cadrul Orizont Europa în
România, incluzând un Roadmap național al infrastructurilor de cercetare existente pe
domeniul misiunii EU respective.
 Un ONG de utilitate publică cu activitate de cercetare poate participa la partener in
cadrul unui consorțiu?
Nu, organizațiile non-guvernamentale nu sunt eligibile. Potrivit Ghidului Aplicantului, pot
participa în calitate de Solicitant numai acele organizații de cercetare de drept public
cuprinse în sistemul național de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu Ordonanţa
Guvernului Nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, cu modificările și completările ulterioare.
Pot participa în calitate de Partener:
 organizații de cercetare de drept public cuprinse în sistemul național de cercetaredezvoltare, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului Nr. 57 din 16 august 2002 privind
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările
ulterioare. Un consorțiu trebuie să includă 5 (cinci) organizații de drept public de
cercetare, dezvoltare și inovare, inclusiv Solicitantul.
 întreprinderi mici și mijlocii (IMM) ce au ca obiect de activitate principal sau secundar
activități de cercetare-dezvoltare conform clasei de cod CAEN 72, subclaselor CAEN 721
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie, respectiv CAEN 722 - Cercetaredezvoltare în științe sociale și umaniste. Un consorțiu trebuie să includă 5 parteneri din
categoria IMM;
 întreprinderi mari ce au ca obiect de activitate principal sau secundar activități de
cercetare-dezvoltare conform clasei de cod CAEN 72, subclaselor CAEN 721 - Cercetaredezvoltare în științe naturale și inginerie, respectiv CAEN 722 - Cercetare-dezvoltare în
științe sociale și umaniste.
 In structura unui consorțiu este obligatoriu să existe 5 organizații de cercetare de
drept public și 5 IMM?. Pot exista 4 organizații de cercetare de drept public și 6 IMM?
Un consorțiu trebuie să includă 5 (cinci) organizații de drept public de cercetare, dezvoltare
și inovare, inclusiv Solicitantul, și 5 (cinci) întreprinderi mici și mijlocii (IMM). Suplimentar
celor 10 participanți, din consorțiu pot face parte și întreprinderi mari.
 O persoană poate deține concomitent sau succesiv multiple poziții într-un proiect
complex? De exemplu, poate avea norme parțiale în cadrul mai multor proiecte
specifice, la același angajator?
Ghidul Aplicantului nu precizează restricții în acest sens. Evident, se va respecta legislația
muncii și legislația conflictelor de interese.
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 Conform Anexei 1. Cererea de finanțare (Application Form), vă rog să precizați dacă
la secțiunea Section D. Specific RDI Projects (maximum 10 pages for each Specific RDI
Project, Times New Roman 11, spacing 1, page margins 2 cm), bugetele în lei și euro
se includ în cele 10 pagini sau nu.
Bugetele în lei și euro nu se includ în cele 10 pagini ale secțiunii.
 Valoarea maximă acordată de la bugetul competiției pentru un proiect complex include
TVA?
Valoarea maximă acordată de la bugetul competiției pentru un proiect complex nu include
TVA.
 Procentul de 15% se refera la cheltuielile de regie suplimentara sau la cheltuieli
indirecte (regie)?
Acest procent se referă la cheltuielile indirecte (regie), nu la cel de regie suplimentară.

 În cadrul cererii de finanțare (fără a modifica alte formatări obligatorii), tabelele se
pot introduce în format landscape sau trebuie menținută formatarea pe modul portrait
a acestora?
Da, modificări de formă se pot opera în cazul tabelelor și figurilor, cu condiția să nu se
modifice conținutul (de exemplu tabele puse pe modul landscape, dimensiunea fontului mai
mică). Acest lucru nu este posibil însă în cazul declarațiilor anexă la proiect, la care orice
modificare de forma conduce la eliminarea propunerii de proiect în faza de evaluare a
conformității administrative și eligibilității.

 La semnarea Acordului de parteneriat este agreat semnătura electronică?
Conform Ghidului Aplicantului, pentru transmiterea cererilor de finanțare prin aplicația
informatică, semnătura electronică calificată a reprezentantului legal/persoanei
împuternicite din partea Solicitantului trebuie să fie certificată în conformitate cu
prevederile legale în vigoare. Pentru partenerii din consorțiu (alții decât Solicitantul),
documentele acestora pot fi semnate și cu semnătură electronică simplă sau avansată dacă
sunt contrasemnate cu semnătura electronică calificată de reprezentantul legal/persoana
împuternicită din partea Solicitantului.

 Este specificat că secțiunile B, C și D vor fi completate cu New Roman 11. Este această
dimensiune valabilă și pentru tabele? Sau toate tabelele, inclusiv WORK PACKAGE
DESCRIPTION se completează cu dimensiunea de caracter care apare în formularul
furnizat de dvs., care este mai mică de 11 ?
În cazul graficelor și tabelelor nu este obligatorie utilizarea dimensiunii de 11.
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 Se pot aduce modificări de formă a structurii tabelului Work Package Description fără
a modifica conținutul ? De exemplu, pentru a câștiga spațiu, se poate grupa
”start month” cu ” end month” pe un singur rând ? și ”WP no.” cu ”WP Title” ?
Da, modificări de formă se pot opera, cu condiția să nu se modifice conținutul. Acest lucru
nu este posibil însă în cazul Anexelor (declarațiile, de exemplu), la care orice modificare de
formă conduce la eliminarea propunerii de proiect în faza de evaluare a conformității
administrative și eligibilității.

 La nota de subsol pentru completarea Work Package Description (pag 5) apare: ”
According to the Application Guide, the compulsory work packages are: (1) RDI; (2)
Research equipment and infrastructure upgrade; (3) Support and dissemination of
scientific research and Horizon Europe Mission implementation in Romania.” Totuși,
așa cum este specificat în Ghid, acestea sunt tipuri de activități obligatorii, nu pachete
de lucru. Trebuie introdus obligatoriu un pachet de lucru pentru upgrade-ul
infrastructurii? Sau partea de upgrade a infrastructuri poate fi menționată doar la
D1.6. Requested budget?
La nota de subsol 7 este precizat: “According to the Application Guide, the compulsory work
packages are: (1) RDI; (2) Research equipment and infrastructure upgrade; (3) Support and
dissemination of scientific research and Horizon Europe Mission implementation in Romania.
Beside them, the consortium may implement additional work packages as seem fit as long
as these are connected with I5 scope and objectives and directly contribute to indicators
achievement”.
Acest lucru nu înseamnă că denumirea pachetului de lucru (work package) este același cu
denumirea activității, dar va trebui să fie încadrat într-un tip de activitate pentru a
determina eligibilitatea cheltuielilor în cadrul plafoanelor stabilite în Ghidul Aplicantului.

 Ce situații financiare se folosesc pentru a justifica rezultatul net pozitiv, cele aferente
anului calendaristic sau cele aferente anului fiscal?
În Ghidul Aplicantului, Anexa 8 în cazul IMM, sau Anexa 9, în cazul firmelor mari, se va
preciza rezultatul net al ultimului an financiar (2021) potrivit prevederilor legale.
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