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HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMAN lEI 
GUVERNUL ROMANIEI 

HOTARARE 
privind modificarea ~i completarea Hotiirarii Guvernului nr. 583/2015 

pentru aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare ~i inovare pentru perioada 2015-2020 
(PNCDI JII) 

1n temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. 

Art. I. - Hotararea Guvernului nr. 583/2015 pentru 
aprobarea Planului nalional de cercetare-dezvoltare ~i inovare 
pentru perioada 2015-2020 (PNCDIIII), publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 594 din 6 august 2015, se 
modifica ~i se completeaza dupa cum unmeaza: 

1. La articolul 2 alineatul (1), litera g) se modifica 'Ii 
va avea urmatorul cuprins: 

"g) transparenta, accesibilitatea ~i integritatea informaliei;". 
2. La articolul 2 alineatul (2), litera g) se modifica 'ii 

va avea urmatorul cuprins: 
"g) evaluarea ex-ante a propunerilor de proiecte, folosindu-i 

in procesul de evaluare pe cei mai competen!i cercetatori in 
tematica propunerii, selectati conform criteriilor stabilite de 
autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu evitarea 
stricta a conflictelor.de interese;". 

3. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, 
articolul121, cu urmatorul cuprins: 

"ARTICOLUL 121 

Alocari de majorare !?i rectificari bugetare pozitive 

1n cazul unor alocari de majorare sau al rectificarilor bugetare 
pozitive, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate 
decide majora rea sumelor pentru finantarea programelor ~i, 
respectiv, a proiectelor, conform criterillor aprobate prin ordin al 
conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, 
inclusiv majora rea bugetului initial aprcbat prin pachetul de 
informatii, cu incadrarea in limita sumelor aprobate." 

Art. II. - Anexa la Hotararea Guvernului nr. 583/2015 se 
modifidi ~i se completeaza dupa cum urmeaza: 

1. La articolul 1 alineatul (1), punctul14 se modifica \,i 
va avea urmatorul cuprins: 

,,14. DANUBIUS-RI - Centrul International de Studii 
Avansate pentru Sisteme Fluvii-Mari;". 

2. La articolull alineatul (2), punctele 6 \,i 26 se modifica 
si vor avea urmatorul cuprins: ,,' i . . 

,,6. DANUBIUS-RI- Centrullnternational de Studii Avansate 
pentru Sisteme Fluvii-Mari; 

26. ROSA-Agentia Spatiala Romana;". 
3. La articolull alineatul (2), dupa punctul29 se introduc 

11 noi puncte, punctele 30-40, cu urmatorul cuprins: 
,,30. ACTRIS-RI - Aerosols, Clouds and Trace Gases 

Research Infrastructure; 
31. AIEA - Agentia Internationala pentru Energie Atomica 

Viena; 

32. ALFRED - Advanced Lead Fast Reactor European 
Demonstrator; 

33. CRIC - Comitetul Roman pentru Infrastructuri de 
Cercetare; 

34. EMSO - European Multidisciplinary Seafloor and Water-
column Observatory; 

35. EPOS - European Plate Observing System; 
36. HL-LHC - High Luminosity Large Hadron Collider; 
37. ICOS - Integrated Carbon Observation System; 
38. ISS -International Space Station; 
39. MCI- Ministerul Cercetani ~i Inovarii; 
40. METROFOOD-RI - Infrastructure for Promoting 

Metrology in Food and Nutrition." 
4. La articolul 6 alineatul (2), dupa litera a4) se introduce 

o noua litera, litera a5), cu urmatorul cuprins: 
"as) sustinerea participarii, prin CDI, atat la mari iniliative 

europene ~i internalionale, prin asumarea rolului de lider la 
Ell-NP, DANUBIUS-RI, ALFRED sau de actor important la 
altele, cat ~i prin slimularea concentrarilor tehnologice (clustere) 
de frontiera;". 

5. La articolul 10 alineatul (3), litera b) se modifica 'ii 
va avea urmatorul cuprins: 

"b) Subprogramul 1.2 Performanta institulionala - pentru 
obtinerea celei mai mari valori pentru banii investili in cercetare, 
prin concentrarea resurselor spre organizatiile publice de 
cercetare in domenii strategice de dezvoltare ale Romaniei;". 

6. La articolul 10 alineatul (3), litera bl) se modifica ~i 
va avea urmatorul cuprins: 

"b1) Obiectivele subprogramului: 
• susVnerea planurilor de dezvoltare institutionala in vederea 

cre~terii performantelor in domeniul de activitate, la nivelul 
departamentelor ~i colectivelor de cercetare; 

• sustinerea competentelor nationale din institutii de 
cercetare cu posibilitati de relansare in domenii economice de 
interes'pentru' Romania; 

• dezvoltarea capacitatii proprii a organizaliilor publice de 
cercetare in urmatoarele directii: 

- valorificarea ~i difuzarea cuno~tintelor ~j rezultatelor de 
cercetare; 

- acordarea de aSistenta tehnica ~i de servicii ~tiintifice ~i 
tehnologice de inalt nivel in domenii prioritare; 

- init1erea l?i dezvoltarea colaborarilor viabile cu parteneri 
din mediul economic public ~; privat; 

- cre'iterea gradulu; de implicare ~i vizibilitate pe plan 
international." 
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7. La arlicolul 10 alineatul (3), litera c) se modifica ~i 
va avea urmatorul cuprins: 

"c) Subprogramul1.3 Infrastructuri de cercetare-dezvoltare
pentru dezvoltarea integrate: ~j utilizarea eficienta a bazei 
materiale publice pentru cercetare. Investi\iile in infrastructura 
de CD sunt orientate spre domeniile de cercetare prioritare, in 
special in organizatiile publics de cercetare in domenii strategiee 
de dezvaltare ale Romaniei, pe principiul eelei mai bune utilizari 
a banilor publici (optimizarea investi\iilorTn echipamente de CD 
~i oblinerea de venituri din exploatarea echipamentelor), 
complementar cu activitalile desfa~urate in cadrul POC ~i POR." 

8. La arlicolul11 alineatul (1), dupa litera e) se introduce 
o neua litera, litera f), eu urmatorul cuprins: 

1If) sprijin pentru aplicarea inven~iilor ~i inovatiilor romane~ti." 
9. La arlicolul 11 alineatul (3), litera a2) se modifica ~i 

va avea urmatorul cuprins: 
"a2) Principalele tipun de proiecte utilizate sunt: 

proiect experimental-demonstrativ (demonstrare 
concept) - sprijin pentru realizarea de modele/solu\ii pentru 
produse/tehnologii/metode/sisteme/servicii noi sau semnificativ 
imbunata\ite. Se concretizeaza prin modele experimentale, 
modele func\ionale, tehnologii de laborator etc.; 

• proiect de dezvoltare experimentala - sprijin pentru 
realizarea proiectelor pentru execu\ia de prototipuri/instalalii
pilot etc. (echivalent: planuri de lucrari, planuri de implementare 
etc.); se concretizeaza pnn realizarea documentaliitor tehnice 
de execulie pentru prototipuri/instalalii-pilot etc.; 

• proiect de transfer la operatorul economic - sprijin pentru 
cercetare externalizata, in parteneriat cu organizalii de cercetare 
publice, pentru elaborarea/fabricarea de prototipuri/instala\ii-pilot 
etc., pentru produse/tehnologii/metode/servicii noi sau 
semnificativ imbunata\ite (sau echivalente pentru planuri de 
lucrari, planuri de dezvoltare etc.); se concretizeaza prin 
omologarea de prototipuri/instala\ii-pilot etc. premergatoare 
seriei zero; 

• proiect de valorificare la operatorul economic - sprijin 
pentru cercetarea externalizata, in parteneriat cu organizalii de 
cercetare publice, pentru punerea in fabricalie/aplicare/operare 
a produselor/tehnologiilor/metodelor/sistemelor noi la operatorul 
economic sau alte categorii de beneficiari (de exemplu, 
organisme ale administraliei publice, organizalii publice etc.); 
pentru lucrari echivalente (plan uri de lucriiri, planuri de 
dezveltare etc.) S8 va urman autorizarea executiei acestora; 

• cecuri de inovare - sprijin pentru facilitarea achizi\ionarii de 
servicii de cercetare-dezvoltare ~i inovare de la organizalii de 
cercetare de drept public ~i privat; rezultatul est~ cel pulin.la 
nivel de model experimental; . '. 

• solu\ii - of era solu\ii sub forma de bun (produs/serviciu/ 
proces de fabrica\ie) inovator, ca raspuns la necesitatea 
identificata in sectorul public (achizilii publice pentru inovare). 
Solulia este data de catre conducatorul consortiului (organizalia 
publica de cercetare) la 0 problema ridicata de administra\ia 
publica. Tema se define~te pe baza unui dialog la nivelul 
entitalilor publice comanditare. Proiectele se segmenteaza in 
faze (explorare, dezvoltare, testare funclionala, fezabilitate, 
acceptabilitate); 

• utilizare infrastructura CD - instalalii - sprijin pentru 
utilizarea infrastructurilor de cercetare existente pentru 
absorbtia, asimilarea ~i adaptarea bunului 
(produs/serviciu/proces de fabricalie) inovativ la nevoile pielei 
deservite, prin parteneriat cu organizaliile de cercetare care 
de\in/administreaza instala\iVlaboratoare de cercetare; 

• compartiment CD in intreprinderi - sprijin pentru 
constituirea de compartimente de cercetare-dezvoltare proprii 
pentru absorblia, asimilarea ~i adaptarea bunului 
(produs/serviciulproces de fabricalie) inovativ la nevoile pielei 
deservite, prin mobilita\i (deta~are) de cercetatori in 
intreprinderi; 

• platforme tehnologice - din organizalii de cercetare, 
industriale ~i academice, cu scopul de a stabili agende de CDI 
comune, in domeniile prioritare ale PNCDI III; 

• interconectare - sprijin pentru interconectarea functionaJa 
a companiilor ?i a organizatiilor de cercetare ?i inovare din 
cadrul clusterului, prin promovarea utilizarii in comun a 
echipamentelor ~i a schimbului de cuno~tinle de specialitate, in 
scopul formarii lanlului de aprovizionare complet in cadrul 
sectorului industrial specific; 

• centru de competenla - atragerea cercetatorilor pentru 
cercetari de frontiera. Activitalile se desfa~oara in universitali 
sau institute de cercetare-dezvoltare selectate pe baza de 
competi\ie (criteriile-cheie de seleclie includ perspectivele 
domeniilor propuse, condiliile de gazduire ~i acordurile de acces 
la diverse infrastructuri de cercetare din lara, iar finanlarea 
sus\ine asigurarea costurHor curente, a celor cu personaluJ 
permanent ~i a programului de burse internalionale); 

• organizare ~i dezvoltare cluster - management pentru 
organizarea, reprezentarea ~i promovarea clusterului, dialog 
profesional ~i social, cu scopul de a corela ~i orienta eforturile 
operatorilor economici ~i ale comunitalii de cercetare ~tiinlifrca 
(<<triple helix») din domeniile de profil, ale utilizatorilor-linta, 
precum ~i ale administraliei publice locale, in direc\ia consolidarii 
ciusterelor, prin stabilirea obiectivelor CDI comune ~i 

dezvoltarea planurilor de implementare asociate, bazate pe 
utilizarea in comun a resurselor; 

• concursuri - pentru antrenarea tinerilor in activita\i de 
cercetare industriala ~i incurajarea antreprenoriatului; 

• proiect INVENT - sprijin pentru aplicarea invenliilor ~i 
inovaliilor romiine~ti prin suslinerea financiara a execu\iei de 
modele experimentale sau a parteneriatelor cu operatori 
economici beneficiari ai convenliei de aplicare a 
inven\ieilinovaliei; 

• cecuri pentru inventatori SpriJIn pentru inventatori, 
,persoanefizjc~, pentru demonstrarea func\ionalitalii solu\iilor 
tehnice brevetate prin facilitarea achizi\ionarii de servicii de 
cercetare-dezvoltare ?i inovare de la organizatii de cercetare de 
drept public ~i privat." 

10. La arlicolul 12 alineatul (3), literele a2), b2) ~i c2) 
se modifica !?i vor avea urmatorul cuprins: 

"a2) Principalele tip uri de proiecte utilizate sunt: 
• proiecte complexe - domeniile de cooperare ~tiinlifica, 

tipul activitalilor CDI derulate in comun ~i cheltuielile eligibile 
sunt stabilite in cadrul documentelor incheiate la nivelul 
autoritalii de stat pentru cercetare-dezvoltare; 
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• proiecte de mobilita\i - mobilita\ile in cadrul proiectelor 
comune (deplasari, primiri cu ocazia evenimentelor 1?tiintifice 
organizate de parti, de tip atelier de lucru, masa rotunda, intalniri 
de lucru etc.) sunt frnan\ate conform prevederilor ~i limitelor 
stabiJite prin documentele incheiate cu tarHe parten ere. 

b2) Tipuri de proiecte: 
Principalele tipuri de proiecte utilizate sun!: 
• proiecte de sprijin pentru participarea la proiecte Orizont 

2020 (Marie Curie COFUND sau altele asemenea); 
• proiecte ERA-NET COFUND, CSA, sau allele asemenea. 

c2) Principalele tipuri de proiecte utilizate sunt: 
• proiecte CDI - proiecte selectate in vederea finan\arii in 

urma apelurilor comune; 
• proiecte-suport; 
• proiecte de mobilita\i - mobilita\i (deplasari) in cadrul 

proiectelor comune ~i pentru reprezentan\i ai organiza\iilor de 
cercetare, industria Ie ~i academice, cu scopul de a stabili 
agende de CDI convergente cu domeniile prioritare ale 
ini\iativelor de programare comuna conform prevederilor stabilite 
prin documentele incheiate in cadrul ini(iativelor de programare 
comuna." 

11. La articolul 14 alineatul (3), litera b) se modifica ~i 
va avea urmatorul cuprins: 

"b) Subprogramul 5.2 Participare la organismele ~i 

programele interna\ionale de cercetare-dezvoltare in domeniul 
atomic ~i subatomic". 

12. La articolul14 alineatul (3), litera b2) se modifica ~i 
va avea urmatorul cuprins: 

"b2) Tipurile de proiecte se adapteazii la tipurile de proiecle 
din cadrul programelor europene de profi!: 

• proiecle de cercetare-dezvoltare (F4E, CERN-RO, 
FAIR-RO, CEA-RO, AIEA etc.); 

• proiecte de cercetare-dezvoltare - proiecte finan!ale mixt 
de la bugetul de stat ~i de organiza\ii parten ere la nivel 
internalional (de exemplu, CEA); 

• proiecte-suport de management (F4E, CEA-IFA, allele 
similare)." 

13. La articolul 14 alineatul (3) litera d1), primul semn 
grafic ".n se modifica ~i va avea urmatorul cuprins: 

,,' dezvoltarea activitii\ilor de cercetare-dezvoltare-inovare, 
in vederea intiiririi competen!elor in domeniile specifice sludiului 
sistemelor fiuvii-delle-miiri, in corelare cu cerin!ele viitoarei 
infraslrucluri paneuropene DANUBIUS-RI (Centrul international 
de studii avansate pentru sisteme rauri-miiri DANUBIUS-RI);". 

14. La articalul14 alineatul (3), litera d2) se maditica 'Ii 
va avea urmatorul cuprins: 

"d2) Tipuri de proiecte: 
• projecte de cercetare-dezvoltare-inovare; 
• experimente, modelari, masuratori sau analize specifice 

(neincluse in categoria proiecte CDI); 
• proiecte-suport pentru cercetare; 
• proiecte-suport de management; 
• proiecle-suport pentru pregiitire implementare infrastructura 

(studii de fundamentare impact '1i retur socioeconomic, 
fezabilitate, sus\inere aplica\ie de proiect major '1i altele 
asemenea)." 

15. La articolul 14 alineatul (3), dupa litera d2) 
se introduce 0 ncua litera, litera e), cu urmatorul cuprins: 

"e) Subprogramul 5.5 Programul de cercetare, dezvoltare 'ii 
inovare pentru reactori de generalia a IV-a - ALFRED 

e1) Obiectivele subprogramului 
• dezvoltarea activitatilor de cercetare-dezvoltare-inovare, in 

vederea intaririi competentelor in corelare cu cerintele viitoarei 
infrastructuri ALFRED; 

• pregatirea programe/or de cercetare-dezvoltare-inovare 
care se vor derula in cadrul viitoarei infrastructuri ALFRED; 

• cre~terea poten\ialului ~tiin\ific ~i tehnologic romanesc prin 
infrastructuri-suport 'ii infrastructura ALFRED prin proiecte de 
dezvoltare tehnologica '1i activita\i-suport derulate in parteneriat 
cu organizatii-suport din Romania sau organizatH internationale 
din domeniu; 

• asigurarea cooperarii intre institutiile de cercetare, 
invatamant, industria Ie ~j economice din Romania :?i intre 
acestea !»i organisme internationale simi/are in domeniul 
dezvoltarii lehnologiilor pentru reactori avansali de generalie IV 
~i securita!ii nucleare; 

• fundamentarea ~i maturizarea proiectului pentru 
implementarea infrastructurii de cercetare - Demonstratorul 
tehnologic ALFRED. 

e2) Tipuri de proiecte: 
• proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare; 
• experimente, modeliiri, miisuratori sau analize specifice 

(neincJuse in categoria proiecle CDI); 
• proiecte-suport pentru pregatire implementare infrastructura 

(sludii .de fundamentare impact 'ii retur socioeconomic, 
fezabilitate, sus\inere aplica\ie proiect major 'ii allele asemenea); 

• dezvoltare inslala\ii-suport experimentale ~i demonstrator; 
• proiecte-suport de management, instruire;;i promovare." 
16. La articalul14, dupa alineatul (3) se introduce un nou 

alineat, alineatul (4), cu urmiitorul cuprins: 
,,(4) Asigurarea sinergiei ~i complementarita!ii instrumentelor 

de sprijin sus\inute prin prezentul program, proieclele conexe ;;i 
cele previizute in POC, pentru dezvoltarea infraslruclurii de 
cercetare publice ;;i in celelalte programe cuprinse in Planul 
nalional se face de caIre autoritatea de stat pentru cercetare
dezvoltare." 

17. Articalul17 se madifica ~i va avea urmiitarul cuprins: 

.ARTICOLUL 17 

Atribuirea contractelor de fInanlare pentru conducerea 
~i execulia proiectelor 

Atribuirea contractelor de finan\are pentru conducerea ;;i 
execulia de proiecte de cercetare-dezvoltare ;;i inovare se 
realizeaza in condiliile 'ii cu respectarea prevederilor Ordonanlei 
Guvernuluinr 57/2002, aprobatii cu modificiiri si completari prin 
Legea nr. 324/2003, cu modificarile ~i complel~rile ullerioare, ;;i 
ale Hotararii Guvernului nr. 1.265/2004, cu modificarile ~i 

completiirile ulterioare." 
18. Articolul18 se modificii '1i va avea urmiitorul cuprins: 

"ARTICOLUL 18 

Evaluarea propunerilor de proiecte in cadrul competi~iilor 
deschise la programeie din PNCDIIII 

(1) Evaluarea ex-ante a propunerilor de proiecte 
Evaluarea ex-ante a propunerilor de proiecte primite in cadrul 

competi!iilor deschise la programele din Planul na\ional CDI III 
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S8 realizeaza de catre pane/uri formate din minimum 
3 evaluatori independen!i. selecta!i dintre expertii ale caror 
competen!e. prestigiu ~i probitate profesionala sunt recunoscute 
la nivel internalional. 

Procedurile de seiectie a evaJuatorilor ~i de aloeare a 
proiectelor catre evaluatori S8 stabiJesc de catre autoritatea de 
stat pentru cercetare-dezvoltare. prin pachetele de informa!ii. la 
propunerea organismului consultativ asociat autorita!ii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare in a carei arie de responsabilitate 
S8 afta coordonarea ~tiintjfica a programului respectiv. 

Lista evaluatorilor care urmeaza a fi selecta!i in cadrul 
competi\iilor este elaborata de catre conducatorul de program 
~i se inainteaza spre aprobare autorita\ii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 

Criteriile. grila de punctare ~i procedura pentru derularea 
procesului de evaluare ex-ante se stabilesc prin pachetul de 
informa!ii al programului. 

Evaluatorii au obliga!ia atat sa evalueze calitatea ~tiin!ifica ~i 
tehnica a proiectului propus. cat ~i sa faca recomandari privind 
estimarile de costuri neeesare realizarii acestuia. 

Raportul de evaluare. elaborat pentru fiecare propunere de 
proiect de catre panelul de evaluatori corespunzator. va conIine 
un set de recomandari argumentate. atat pentru finan!ator. cat 
~i pentru autorii propunerii de proiect. in scopul optimizarii 
con\inutului ~i a modalita\ilor de realizare a proiectului in cazul 
in care acesta este selectat pentru finan\are. 

Procedura de evaluare ex-ante a propunerilor de proiecte va 
include. obligatoriu. oportunitatea transmiterii de catre ofertan!ii 
de proiecte a unor observa!ii la argumentele evaluatorilor, care 
pot fi revazute ulterior de catre evaluatori ~i care se vor lua in 
considerare la acordarea punctajului final. 

Evaluarea ex-ante are drept rezultat ierarhizarea propunerilor 
de proiecte, in ordinea descrescatoare a punctajului ob!inut 
conform grilei ~i procedurii de evaluare stabilite, ~i se publica pe 
pagina de internet proprie a conducatorului de program odata 
cu anun!area termenului pentru depunerea de contesta!ii. 

Pe baza rezultatelor evaluarii ex-ante, conducatorul de 
program alcatuie~te Iista proiectelor propuse pentru finan\are. 
in Iimita fondurilor alocate pentru competi1ia in cauza ~i a celor 
de rezervii. ~i Ie inainteaza autoritiilii de stat pentru cercetare
dezvoltare spre aprobare. 

(2) Negocierea ~i contractarea proiectelor ca~tigatoare 
in urma aprobarii de catre autoritatea de stat pentru 

cercetare-dezvoltare a listei proiectelor propuse pentru 
finan!are, conducatorul de program asigura: 

- negocierea ~I incheierea contractelor pentru proiectele din 
Usta aprobata a proiectelor propuse spre finan!are. iarin situalia 
in care exista fond uri disponibile ca urmare a necorifrildiirii s'au', 
diminuarii bugetului propus pentru aceste proiecte ori ca urmare 
a suplimentarii bugetului alocat inilial prin pachetul de informalii 
de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. 
conducatorul de program, cu acordul prealabil al autoritii\ii de 
stat pentru cercetare-dezvoltare, va proceda la negocierea ~i 
incheierea contractelor in ordinea proiectelor cuprinse in Usta 
de rezerva pana la concurenla sumei aprobate pentru 
competilia respectiva; 

- finanlarea ~i derularea contractelor, in Iimitele imp use de 
bugetele anuale aprobate pentru programul respectiv." 

19. La articolul 19, alinea!ul (1) se modificii ~i va avea 
urmatorul cuprins: 

,,(1) Monitorizarea proiectelor de COl aflate in derulare 
Dupa semnarea contractului de finanlare, conducatorul de 

program va desemna un monitor al proiectului, denumit in 
continuare monitor, care va urmari buna desfa~urare a acestuia, 
pe toata durata de execulie. Monitorul va elabora un raport de 
monitorizare pentru fiecare etapa a proiectului pe baza raportului 
de etapa ~i poate solicita in cazuri temeinic justificate analize 
efectuate de experti. Pe parcursul elaborarii raportului de 
monitorizare, monitorul poate solicita contractorului clarificari 
privind aspectele tehnico-~tiinlifice sau/~i financiare privind 
derularea etapei monitorizate. 

Concluziile raportului de monitorizare vor include observa!ii 
privind gradul de indeplinire a obiectivelor etapei respective ~i 
recomandarea de decontare sau nu a etapei. 

in cazul neindeplinirii obiectivelor stabilite pentru etapa. 
monitorul impreuna cu directorul de proiect vor stabili acele 
masuri necesare pentru atingerea obiectivelor planificate. 
precum ~j un termen de implementare a acestora." 

20. La articolul 19 alineatul (2), dupii ultimul paragraf 
se introduce un nau paragraf, cu urmatorul cuprins! 

..in cazul in care finanlarea proiectelor contractate nu poate 
fi asigurata la nivelul prevazut initial, ca urmare a reducerii 
bugetului alocat autorita\ii de stat pentru cercetare-dezvoltare 
pentru finanlarea PNCDI III fatii de nivelul prevazut la data 
contractarii proiectelor. selec!ia proiectelor care continua sa fie 
finanlate ~i pentru care trebuie redimensionat bugetul. aceasta 
se face conform unei metodologii aprobate in acest scop, in 
functie de cel putin unul dintre urmatoarele criterii: 

- punctajul obtinut in urma evaluarii iniliale din cadrul 
competitiei de proiecte; 

- gradul de realizare a proiectului conform rapoartelor de 
monitorizare. 

Metodologia de seleclie a proiectelor ~i de redimensionare a 
bugetelor acestora se elaboreaza de catre conducatorul de 
program ~i se aproba de autoritatea de stat pentru cercetare
dezvoltare." 

21. La articolul19, alinea!ul (3) se modifica ~i va avea 
urmatorul cuprins: 

,,(3) Evaluarea finala 
La finalizarea proiectului contractorul va elabora Raportul 

final al proiectului Ili iI va inainta autoritatii contractante in termen 
de 15 zile de la predarea etapei finale a proiectului. 

Pe baza acestui raport, monitorul de proiect va elabora un 
raport final de monitorizare, care va contine observatii privind 
gradul de atingere a obiectivelor ~i de obtinere a rezultatelor 
planificateale proiectului. 
" in'dazul'in"caie la evaluarea finala se constata indeplinirea 

partiala sau neindeplinirea obiectivelor prevazute prin contract, 
autoritatea contractanta va analiza situa~ia de nerealizare a 
obiectivelor. in concordanla cu prevederile Ordonan!ei 
Guvernului nr. 57/2002. aprobata cu modificari ~i completari prin 
Legea nr. 324/2003. cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

in funclie de cele constatate. autoritatea contractanta va 
analiza masura in care responsabilitatea revine realizatorilor 
proiectului \li va face. dupa caz. propuneri concrete privind 
obligativitatea \li modul de recuperare partiala sau integrala a 
fondurilor cheltuite de la bugetul programului." 
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22. Articolul 26 se modifica !?i va avea urmatorul cuprins: 

"ARTICOLUL 26 
Prevederi privind cheltuielile salariale pentru proiectele derulate in cadrul Planului national COlli! 

Plafoanele salariale pentru proiectele ~i ac\iunile realizate in cadrul PNCDIIII sunt prevazute in tabelul2. Limitele maxime 
stabilite in cadrul plafoanelor salariale se aplica la venitul brut cumulat ob\inut de 0 persoana prin participarea la proiecte in cadrul 
PNCDIIII. 

Tabelul 2. Plafoanele pe baza carora se calculeaza costurile salariale directe la contractele de finantare din fonduri 
bugetare alocate PNCDI III ' 

Nr. Categoria de activitati Nivelul studiilor Func\ialgradul profesional Limila maxima 
crt. in euro/ora 

CS I, CS II, IDT I, IDT II, profesor 
Activita\i ce pres up un un nivel inalt al universitar, conferen~iar universitar, 

1. creativita\ii ~i/sau experien\a ~i abilita\i superioare director, membru in echipa de 50 
de conducere/management management pe func\iile definite in 

cererea de finantare 

Activita\i ce presupun cunoa~terea CS III, IDT III, CS, IDT, lector 

2. 
aprofundata a metodelor de analiza ~i superioare universitar, asistent universitar, sef 

35 sinteza, precum ~i abilita\i de utilizare a program/proiect, responsabil ' 
acestora ju rid i c/teh n ic/ ach izi\iilfi n ancia r pro iect 

Activita!i ce presupun cunoa~terea 

3. metodelor de analiza ~i sinteza ~i a superioare Asistent de cercetare, doctorand, 
25 metodologiilor cercetarii, precum ~i masterand 

abilita\i de utilizare a acestora 

4. Activita\i-suporl superioare sau medii TI, Til, Till, TS, student, altele 15 

NOTE: 

1. Limita maxima cuprinde toate taxele ~i impozitele datorate de angajat ~i se aplica !uturor veniturilor realizate de catre 
o persoana pentru participarea la unul sau mai multe proiecte in cadrul PNCDI III, cu respectarea prevederilor legisla1iei muneiL 

2. Sumele in lei reprezentand costurile salariale directe se stabilesc la data perfectarii sau actualizerii contractului, in func\ie 
de ultimul curs de schimb valutar comunicat de Banca Na\ionala a Romaniei pentru 1 euro." 

Ministrul cercetarii 9i inovarii, 
Puiu-Lucian Georgescu 

Viceprim-ministru. 

PRIM-MINISTRU 
MIHAl TUDOSE 

Contrasemneaza: 

Ministrul economiei, 
Gheorghe l?imon 

ministrul dezvoltarii regionale, administra\iei publice 
~i fondurilor europene, 

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerj ~i antreprenoriat, 
lIan Laufer 

Ministrul sanata1ii, 
Paul Slanescu 

Ministrul delegat pentru fonduri europene, 
Marius Nica 

Viceprim-ministru, 
ministrul mediului, 

Gra\iela Leocadia Gavrilescu 

Ministrul educa\iei na\ionale, 
Liviu-Marian Pop n; 

Ministrul agriculturii ~i dezvoltarii rurale, 
Petre Daea 

Ministrul aparerii na\ionale, 
Mihai-Viorel Fifor 

Ministrul energiei, 
Toma-Florin Petcu 

Bucure~ti, 10 ianuarie 2018. 

Nr.8. 

Florian-Dorel Bodog 
Ministrul apelor ~i peduriJor, 

Adriana-Doina Pana 

Ministrul camunica\ii/or ~i societalii informa\ionale, 
Lucian l?ova 

Ministrul tineretului ~i sportului, 
Marius-Alexandru Dunca 

Ministrul turismului, 
Mircea-Tilus Dobre 

p. Ministrul finan\elor publice, 
Daniela Pescaru, 
secretar de stat 

p. Ministrul muncii ~i justi\iei sociale, 
Adrian Marius Rindunica, 

secretar de stat 


