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Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020  

 

POC Axa  I:  Cercetare,  dezvoltare  tehnologică  și inovare  (CDI) in sprijinul  competitivității 

economice și dezvoltării afacerilor  

Actiunea 1.1.3: Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al 

Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale  
Cod My SMIS: 107524   
Nr. Contract: 241/27.04.2020 
Denumire Proiect: “BioNanoTech-Suport, Centru suport pentru proiecte Orizont 2020“ 
 

 

O2020 COMPENDIUM 
Întrebări şi răspunsuri 

 
Nr.  
ctr. 

Întrebare Răspuns 

1 Modelul de contract de finanţare 
(MGA) pentru programul Orizont 
2020 prevede că nivelul de 
salarizare al membrilor echipei unui 
proiect O 2020 nu poate fi mai mare 
decât cel aplicat până atunci în 
instituția gazdă, conform legislaţiei 
naţionale. 
Cum se stabilesc salariile 
personalului din proiecte O 2020 ale 
instituţiilor din Romania care 
derulează pentru prima data un 
proiect O 2020 şi nu au mai plătit 
anterior salarii pentru proiecte de 
cercetare? 
  
 

Se aplică Rezoluţia Comisiei Europene din 2017 referitoare la 
salarizarea în România a personalului angajat pe proiecte 
Orizont 2020, unde se prevede faptul că se aplică legislatia 
natională, adică Anexa la H.G. nr. 583/2015 privind Planul 
Naţional III de Cercetare-Dezvoltare, modificată prin H.G. nr. 
8/2018. 
În urma acesteia, s-a modificat si AMGA (Annotated Model 
Grant Agreement) la pag. 58-62. 
În ipoteza în care instituţia care trebuie să deruleze pentru 
prima data un proiect O 2020, aceasta va stabili salariile 
personalului din proiect la nivelul celor menţionate în Anexa 
la H.G. nr. 583/2015 privind PN III, modificată prin H.G. nr. 
8/2018, dacă grupul de instituţii similare cu aceasta din care 
face parte a derulat anterior măcar un proiect O 2020 şi a 
efectuat plăţi salariale la nivelul H.G. menţionat. La 
solicitarea Comisiei, acest lucru poate fi dovedit cu o 
scrisoare de confirmare din partea unei dintre aceste instituţii 
(preferabil ordonatorul principal ori secundar de credite) sau 
prin orice alt act doveditor solicitat de Ofiterul de Proiect din 
cadrul Comisiei (ex. Declarative pe proprie raspundere, etc).  
 

2 Cum se procedează în cazul în care 
portalul ECAS al Comisiei Europene 
nu permite înregistrarea unei 
persoane juridice în sistem din 
cauza lipsei dovezilor privind 
calitatea de organism de tip public 
non-profit, în vederea obţinerii 
Personal Identification Code (PIC), 
necesar pentru depunerea şi 
derularea de proiecte de tip O 2020? 

Persoana juridică - organism de tip public non-profit trebuie 
să încarce în sistemul ECAS documentele doveditoare ale 
calităţii sale, în speţă actul de înfiinţare – actul normativ 
(inlcus cele succesive de modificare a denumirii persoanei 
juridice, dacă este cazul), statut, regulament de organizare şi 
funcţionare şi decizia de numire pe funcţie a conducătorului 
instituţiei. Daca unele dintre aceste acte nu sunt agreate de 
ofiterul care este responsabil de validarea institutiei, se 
analizeaza personalizat pentru fiecare caz si se gasesc solutii 
de rezolvare a situatie sau alternativ validarea institutiei sub 
o alta incadrare jurideica functie de specificul ei. 
 

3 Referitor la proiecte O 2020 de tip 
Era Chair, la faza depunerii 
propunerii de proiect trebuie 
identificata deja persoana care va 
activa ca ERA Chair holder sau doar 
trebuie prezentat un profil general 
conţinând criterii minime de 
competenta/expertiză a persoanei 
ce va fi angajată? 

Recrutarea  ERA Chairului trebuie sa fie prin-o competitie 
transparenta si nondiscriminatorie care este sub directa 
monitorizare a Ofiterului de Proiect.  
La faza depunerii propunerii se alcatuieste  profil detaliat 
pentru viitorul ERA Chair care trebuie sa indeplinesca si 
anumite criterii standard (Ex sa fie Senior Researcher R4, sa 
aba o foarte buna vizibilitate international si o foarte buna 
capacitate manageriala sau de a organiza echipe de lucru.  
Pentru pozitia de ERA Chair pot aplica si dintre colaboratorii 
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 institutiei gazda (personalitati deja cunoscute) dar acesta nu 
va constitui un avantaj - selectia va avea ca principiu de baza 
excelenta stiintifica si manageriala a candidatului ales. 
 

4 Canada este eligibilă pentru a 
participa in proiecte din O 2020? 

Canada poate fi eligibilă uneori pentru un anumite apeluri de 
proiecte din O 2020, în funcţie de tipul apelului, conform 
Ghidului solicitantului pentru acel apel. 
 

5 Israel este eligibil a participa in 
proiecte din O 2020? 

Israel este tara asociata in O 2020 (Associated Country) deci 
are drept nelimitat de a participa in de proiecte din O 2020, 
întrucât plăteşte contibuţia sa la bugetul de cercetare UE. 
 

6 Aspecte legate de resursa umana in 
proiecte O2020/OE 

In managementul proiectelor O2020/OE, gestionarea corecta 
a aspectelor legate de resursa umana reprezinta un element 
de baza in implementarea cu succes a unui proiect.  
Gestionare Resursei Umane se face STRICT in concordanta cu 
legislatia nationalla a fiecarui partener, astfel, in cadrul unui 
proiect cu mai multi parteneri fiecare partener va aplica 
legislatia sa nationala atat in ceea ce priveste angajarea, cat 
si in ceea ce priveste salarizarea echipei sale. Singurul 
element comun il reprezinta contabilizarea orelor lucrate 
pentru fiecare membru, respectiv fisa de pontaj care va fi 
similara la toti partenerii (EC pune la dispozitie si un templat 
in acest sens, dar care nu este obligatoriu, ci doar un reper de 
format). 
 Dacă nu se respectă legislatia naţională în domeniul 
cercetării (clauză prevăzută în contractul de finanţare), toate 
costurile salariale (inclusiv regia - cheltuieli indirecte 
aferente) pot fi invalidate de auditorii CE/REA. 
 

7 Ce documente trebuie să conţină 
dosarul pentru angajarea unui 
membru al echipei unui proiect de 
tip O 2020? 
 

Pentru membrii echipei unui proiect de tip O 2020, dosarul 
pentru angajare ar trebui sa contina, conform legislatiei in 
vigoare, următoarele documente: 
1. cerere de angajare; 
2. CV si lista de lucrări si anexa cu lucrări reprezentative 
(daca este cazul) 
3. dovezi privind vechimea in munca - adeverinţe de salariat 
privind  vechimea sau alte documente; 
4. copii legalizate de pe diplome - bacalaureat, licenţă, 
master, doctor (inclusiv atestat de echivalare a diplomelor 
emise in străinatate emis de CNRED sau de o instituţie de 
învăţamânt superior petru diploma de doctor emisă de o 
instituţie de prestigiu din UE recunoscută în România, daca e 
cazul);  
5. adeverinţă medicala; 
6. cazier judiciar; 
7. extras cont bancar; 
8. CI; 
9. certificat de căsătorie (în cazul schimbării prin căsătorie a 
numelui de familie). 
Suplimentar, in functie de natura proiectului si respectv a 
functiei in cadrul proiectului, angajatorul poate solicita si 
alte documente cum ar fi: 

- portofolii specifice; 
- atestate sau acreditari speciale; 
- teste care sa dovedesca abilitatile lingvistice 

(Cambridge, TEOFEL, etc.) 

8 Care este procedura de angajare 
care trebuie respectată pentru un 
membru al echipei unui proiect de 
tip O 2020? 
 

Pentru personalul din exteriorul instituţiei (nenominalizat în 
cererea de finanţare), trebuie concurs de ocupare a postului 
de cercetare organizat pe procedura din Legea nr.319/2003 
privind statutul cercetătorului sau concurs de ocupare a 
postului non-cercetare pe procedura din H.G. nr. 286/2011 
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pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice. 
Se pot angaja cercetatori de orice nationalitate (EU sau Non 
EU) cu respectarea prevederilor nationale in ceea ce priveste 
viza de munca in tara respectiva.  
In Romania se angajează cetăţeni români sau europeni ori din 
state Non EU (ex. Republica Moldova, America, Japonia) - cu 
aviz MEC, conform Ordinului MEC nr. 4523/2020 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind procedura de 
avizare a acordului de primire pentru cercetătorii străini în 
scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-
dezvoltare-inovare.  

9 Care sunt limitele salariale pentru 
un membru al echipei unui proiect 
de tip O 2020? 

Salariul brut va fi stabilit în limitele tarifului orar din Anexa la 
H.G. 583/2015 privind Planul Naţional III de Cercetare-
Dezvoltare, modificată prin H.G. nr. 8/2018. 
Se întocmeşte un contract individual de muncă pe durată 
determinată (maxim pe durata proiect), iar în fişa postului se 
trec atribuţii specifice din proiect. 
Pentru  funcţiile de CSI si CS II este necesar  Ordin MEC, după 
aprobare în CNADTCU, procedură care durează aprox. 6 luni. 
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Cum se face recunoaşterea 
diplomelor in Romania? 

Diplomele de bacalaureat, licenta şi master emise de alte 
state se echivalează în România la CNRED 

(https://www.cnred.edu.ro/), care emite atestat de 
echivalare, în baza unui dosar care se verifică, document 
valabil pentru încadrarea în muncă la orice instituţie, 
conform Ordin MEC nr. 3630/2018 privind aprobarea 
Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii 
de nivel preuniversitar obţinute în străinătate şi Ordin MEC nr. 
6121/2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi 
echivalare a actelor de studii de nivel universitar obţinute în 
străinătate. 
 
Diplomele de doctor şi diplomele de abilitare (conducere 
doctorat) emise de universităţi de prestigiu din UE se 
echivalează în România de instituţiile de învăţământ 
superior/instituţiile de cercetare care au şcoli doctorale, care 
emit o Decizie de echivalare, în baza unui dosar care se 
verifică, document valabil doar pentru încadrarea în muncă în 
acea instituţie, conform Ordin MEC nr. 5923/2016 pentru 
aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de 
doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu 
profesional obținute în străinătate, Ordin MEC nr. 5921/2016 
pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea 
automată, de către instituţiile de învăţământ superior, 
respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de 
doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat 
obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din 
străinătate şi Ordin MEC nr. 5462/2018 privind aprobarea 
listei universităţilor de prestigiu din alte state. 
 
Diplomele de doctor şi diplomele de abilitare (conducere 
doctorat) emise de universităţi din state non-UE sau 
universităţi din state UE care nu se află pe lista oficială a 
universităţilor de prestigiu se echivalează în România la 
CNRED, care emite atestat de echivalare, în baza unui dosar 
care se verifică, document valabil pentru încadrarea în muncă 
la orice instituţie. În acest caz, teza de doctor este verificată 
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în prealabil de CNADTCU. 
 
Cererile de echivalare la CNRED se pot depune on–line, 
conform Ordin MEC nr. 4241/2020 privind luarea unor măsuri 
pentru eficientizarea serviciilor furnizate de Centrul Naţional 
de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


