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I7. Consolidarea excelenței și susținerea participării 

României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa 

Identificator: PNRR-III-C9-2022 – I7 

 

1. SCOP  

Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele din Orizont Europa 

prin sprijinirea proiectelor de cercetare care participă direct la competițiile programului Orizont 

Europa sau care sunt complementare prin activitățile propuse unor proiecte finanțate prin Orizont 

Europa. 

 

2. OBIECTIVE 

Obiectivele acestei investiții vizează: 

 Stimularea și susținerea participării cercetătorilor români la parteneriatele europene și 

misiunile CDI din Orizont Europa;  

 Creșterea vizibilității României la nivel internațional în domeniul cercetării și inovării; 

 Consolidarea sistemului național de CDI prin intensificarea colaborării în cercetarea 

europeană de excelență; 

 Creșterea calității proiectelor cu participanți români la Orizont Europa, precum și a rolului 

jucat de către aceștia în viitoarele proiecte Orizont Europa; 

 Creșterea sustenabilității participării instituțiilor românești în proiecte cu finanțare 

internațională; 

 Creșterea ponderii finanțării externe în totalul  cheltuielilor naționale de cercetare-dezvoltare; 

 Participarea la cele două tipuri de parteneriate europene: co-finanțate și instituționalizate. 
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3. INDICATORI 

 numărul de proiecte cofinanțate; 

 numărul de beneficiari  cofinanțați; 

 numărul de instituții cdi care au beneficiat de finanțare prin Orizont Europa sau Orizont 

2020; 

 numărul de parteneri implicati în propunerea de proiect; 

 cresterea ponderii gradului de cofinantare pentru programele de tip parteneriat; 

 numărul proiectelor de consolidare a excelenței finanțate . 

 

4. TIPURI DE PROIECTE 

a) Cofinanțarea proiectelor de cercetare recomandate pentru finanțare în cadrul parteneriatelor 

europene pentru perioada de tranziție (2022-2023) – Orizont 2020 și Orizont Europa, identificator 

PNRR-III-C9-2022 – I7-P1. 

b) Proiecte de consolidare a excelenței, identificator PNRR-III-C9-2022 – I7-P2. 

 

5. BUGETUL INVESTIȚIEI  

Bugetul investiției este de 26 milioane EUR, din care: 

a) cofinanțare a proiectelor de cercetare recomandate pentru finanțare în cadrul parteneriatelor 

europene pentru perioada de tranziție (2022-2023) – Orizont 2020 și Orizont Europa, identificator 

PNRR-III-C9-2022 – I7-P1, alocare bugetară 21 milioane euro. Un număr de până la 70 de proiecte 

vor fi finanțate cu un buget maxim de 300.000 EUR pentru fiecare partener român; 

b) pentru Proiecte de consolidare a excelenței, identificator PNRR-III-C9-2022 – I7-P2, alocare 

bugetară 5 milioane euro. Un număr de până la 10 proiecte vor fi finanțate cu un buget maxim de 

500 000 EUR.  
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6. 

CONDIȚII DE PARTICIPARE 

a) pentru cofinanțarea proiectelor de cercetare recomandate pentru finanțare în cadrul 

parteneriatelor europene pentru perioada de tranziție (2022-2023) – Orizont 2020 și Orizont 

Europa, identificator PNRR-III-C9-2022 – I7-P1: 

 Proiectele pot fi depuse doar de acele organizații de cercetare-dezvoltare de drept public 

sau privat din România, numite în continuare instituții-gazdă, ce derulează sau au derulat 

proiecte finanțate în cadrul parteneriatelor europene pentru perioada de tranziție (2022-

2023) – Orizont 2020 și Orizont Europa.  

 O instituție-gazdă nu poate fi o întreprindere, în sensul legislației privind ajutorul de stat; 

 Instituția gazdă este deja participantă într-unul sau mai multe parteneriate din cadrul 

parteneriatelor europene pentru perioada de tranziție (2022-2023) – Orizont 2020 și 

Orizont Europa și contractul de finanțare cu Comisia Europeană este finalizat sau în 

derulare, la data depunerii cererii de finanțare; 

 În cazul mai multor instituții-gazdă din România ce sunt parteneri într-un consorțiu ce 

implementează un proiect finanțat în cadrul Programului Orizont Europa sau Orizont 2020, 

fiecare din acestea pot depune un proiect de cofinanțare; 

 Proiectele se depun de fiecare instituție gazdă exclusiv pentru cheltuielile proprii de 

cofinanțare și nu pot viza cheltuielile eventualilor parteneri. 

 Cheltuielile solicitate trebuie să fi fost efectuate la momentul solicitării cofinanțării. 

b) pentru Proiecte de consolidare a excelenței, identificator PNRR-III-C9-2022 – I7-P2: 

 Proiectele de consolidare a excelentei pot fi depuse doar de Centrele de Competență 

înființate prin Investiția 5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență pentru 

propuneri de proiecte în cadrul misiunilor Orizont Europa. 

 

7. CATEGORII DE PARTICIPANȚI ELIGIBILI 

a) pentru cofinanțarea proiectelor de cercetare recomandate pentru finanțare în cadrul 

parteneriatelor europene pentru perioada de tranziție (2022-2023) – Orizont 2020 și Orizont 

Europa, identificator PNRR-III-C9-2022 – I7-P1: 
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 organizații de cercetare-dezvoltare de drept public sau privat din România 

b) pentru Proiecte de consolidare a excelenței, identificator PNRR-III-C9-2022 – I7-P2: 

 Centre de Competență înființate prin Investiția 5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor 

de Competență pentru propuneri de proiecte în cadrul misiunilor Orizont Europa. 

 
8. CRITERII DE ELIGIBILITATE 

a) pentru cofinanțarea proiectelor de cercetare recomandate pentru finanțare în cadrul 

parteneriatelor europene pentru perioada de tranziție (2022-2023) – Orizont 2020 și Orizont 

Europa, identificator PNRR-III-C9-2022 – I7-P1: 

 Proiectul finanțat în cadrul Programului Orizont Europa se desfășoară în organizații de 

cercetare-dezvoltare de drept public sau privat din România, numite în continuare instituții-

gazdă. O instituție-gazdă nu poate fi o întreprindere, în sensul legislației privind ajutorul 

de stat; 

 Instituția gazdă este deja participantă într-un parteneriat din Programul Orizont Europa, și 

contractul de finanțare cu Comisia Europeană este în derulare la data depunerii cererii de 

finanțare sau s-a finalizat; 

 Instituția gazdă nu este declarată, conform legii, în stare de incapacitate de plată; nu are 

conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești; nu a furnizat declarații inexacte cu 

privire la informațiile solicitate în vederea selectării contractanților; nu a încălcat 

prevederile unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o Autoritate Contractantă; 

 Este interzisă confecţionarea şi folosirea de informaţii falsificate, cu scopul influenţării 

rezultatelor evaluării propunerii de proiect, a rapoartelor de activitate sau a rezultatelor 

obținute în urma derulării proiectului. 

 

b) pentru Proiecte de consolidare a excelenței, identificator PNRR-III-C9-2022 – I7-P2: 
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 Propuneri de proiecte depuse prin Centrele de Competență înființate prin Investiția 5. 

Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență pentru propuneri de proiecte în 

cadrul misiunilor Orizont Europa și finanțate în cadrul programului Orizont Europa și care 

se vor implementa în cadrul Centrelor de Competență.  

 

9. ACTIVITĂȚI ELIGIBILE  

 Cercetarea fundamentală (maximum 10% din bugetul solicitat); 

 Cercetarea industrială;  

 Dezvoltarea experimentală; 

 Studiile de fezabilitate 

 Activitățile de inovare.  

 

9.1 ACTIVITĂȚI EXCLUSE DE LA FINANȚARE 

Pentru a se asigura conformitatea măsurii cu Orientările tehnice DNSH (2021/C 58/01), proiectele 

de cercetare referitoare la următoarea listă de activități și active vor fi excluse. 

Pentru obiectivul de atenuare a schimbărilor climatice 

 activități legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval; 

 activități acoperite de sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) 

atingând emisii de CO2 preconizate a nu fi substanțial mai mici decât valorile de referință 

relevante; 

 compensarea costurilor ETS indirecte. 

Pentru economia circulară 

 activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și instalațiile de tratare mecano-

biologică a deșeurilor; 

 activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului (de exemplu 

deșeurile nucleare). 
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10. MECANISM DE IMPLEMENTARE 

a) pentru Proiecte de cofinanțare a proiectelor de cercetare recomandate pentru finanțare în cadrul 

parteneriatelor europene pentru perioada de tranziție (2022-2023) – Orizont 2020 și Orizont 

Europa, identificator PNRR-III-C9-2022 – I7-P1: 

 Decontarea cheltuielilor de cofinanțare pentru proiecte de cercetare finanțate în cadrul 

parteneriatelor europene pentru perioada de tranziție (2022-2023) – Orizont 2020 și 

Orizont Europa se va face pe bază de documente justificative furnizate de instituția gazdă 

și pot acoperi doar tipurile de cheltuieli eligibile; 

 Propunerile de proiect depuse trebuie să fi vizat sau să vizeze următoarele tipuri de 

activități: 

 cercetarea fundamentală (maximum 10% din bugetul solicitat); 

 cercetarea industrială;  

 dezvoltarea experimentală; 

 studiile de fezabilitate 

 activitățile de inovare.  

 Propunerile de proiecte vor fi finanțate în ordinea depunerii în sistemul informatic de 

depunere.  

 Doar propunerile de proiecte validate ca fiind complete sunt eligibile pentru finanțare. 

b) pentru Proiecte de consolidare a excelenței, identificator PNRR-III-C9-2022 – I7-P2: 

 Pentru propunerile de proiecte de acest tip, se vor acorda vouchere, după cum urmează: 

 voucher tip 1, în valoare de 5 000 euro, pentru acele propuneri de proiecte depuse de 

Centrele de competențe pentru domeniile de importanță strategică adresate de misiunile 

Orizont Europa, respectiv 1) cancer; 2) adaptarea la schimbările climatice, inclusiv 

transformarea societală; 3) oceane sănătoase, ape de interior și zona costieră; 4) orașe 

inteligente, climatic neutre și 5) sănătatea solului și a alimentelor, ce au fost declarate 

eligibile din punct de vedere administrativ.  
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 voucher tip 2, în valoare de 45 000 euro, pentru acele propuneri de proiecte depuse de 

Centrele de competențe pentru domeniile de importanță strategică adresate de misiunile 

Orizont Europa, respectiv 1) cancer; 2) adaptarea la schimbările climatice, inclusiv 

transformarea societală; 3) oceane sănătoase, ape de interior și zona costieră; 4) orașe 

inteligente, climatic neutre și 5) sănătatea solului și a alimentelor ce au îndeplinit 

punctajele minime în procesul de evaluare științifică dar nu au fost finanțate; 

 voucher tip 3, în valoare de 450 000 euro, pentru acele propuneri de proiecte depuse de 

Centrele de competențe pentru domeniile de importanță strategică adresate de misiunile 

Orizont Europa, respectiv 1) cancer; 2) adaptarea la schimbările climatice, inclusiv 

transformarea societală; 3) oceane sănătoase, ape de interior și zona costieră; 4) orașe 

inteligente, climatic neutre și 5) sănătatea solului și a alimentelor ce au fost declarate 

finanțate.  

 un Centru de competențe este eligibl pentru finanțare dacă este lider sau membru într-un 

consorțiu/parteneriat ce depune o propunere de proiect pentru domeniile de importanță 

strategică adresate de misiunile Orizont Europa; 

 toate cele trei tipuri de vouchere vor putea fi folosite în exclusivitate pentru dezvoltarea 

Centrelor de competență; 

 un Centru de competențe nu poate solicita anual mai mult de 3 vouchere din fiecare tip; 

 voucherele se acordă ulterior anunțării rezultatelor evaluării/semnării contractului de 

finanțare. 

 în cazul în care într-o propunere de proiect sunt implicate mai multe centre de competențe, 

acestea vor stabili printr-un memorandum/acord de parteneriat modul de repartizare a 

sumelor aferente voucherului/voucherelor, având în vedere contribuția fiecărui centru la 

dezvoltarea propunerii de proiect. 

 

11. CHELTUIELI ELIGIBILE 

În conformitate cu schema de ajutor de stat aprobată pentru această investiție, următoarele tipuri 

de cheltuieli sunt eligibile: 
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 cheltuieli de personal; 

 cheltuieli de subcontractare;  

 cheltuieli de achiziții: transport, cazare, hrană; echipamente 

 cheltuieli de amortizare pe durata folosirii bunului în cadrul proiectului de cercetare;  

 alte achiziții de bunuri, lucrări și servicii;  

 alte tipuri de cheltuieli: sprijin financiar pentru terți; bunuri și servicii facturate intern; 

acces transnațional la infrastructuri de cercetare; acces virtual la infrastructuri de cercetare; 

 cheltuieli de regie: nu vor depăși 25 % din totalul cheltuielilor cu personalul, cheltuielilor 

cu logistica și cheltuielilor de deplasare, cumulate, exceptând valoarea imobilizărilor 

corporale. 

12. ETICA  

Directorul de proiect are obligaţia să se asigure că propunerea de proiect respectă normele 

prevăzute de Legea nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 

tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de alte reglementări 

legislative de etică specifice CDI.  

13. EGALITATEA DE ȘANSE  

Egalitatea de șanse, precum și egalitatea de gen, va fi asigurată pentru toți participanții, atât la 

implementarea programului, cât și la nivel de proiect. Aplicanții trebuie să ia toate măsurile pentru 

promovarea egalității de șanse între bărbați și femei în scrierea și implementarea cererii de 

finanțare/proiectului. Acestea trebuie să vizeze, în măsura în care este posibil, un echilibru între 

femei și bărbați pentru beneficiarii activitatilor prevazute în proiect.  

14. PROCEDURA DE DEPUNERE, EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROPUNERILOR DE 

PROIECTE  

14.1. Depunere  

Depunerea proiectelor se face în mod continuu, până la epuizarea fondurilor disponibile, 

utilizându-se platforma de depunere online www.research.gov.ro.  

 

http://www.research.gov.ro/
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Pentru cofinanțarea proiectelor de cercetare recomandate pentru finanțare în cadrul parteneriatelor 

europene pentru perioada de tranziție (2022-2023) – Orizont 2020 și Orizont Europa, identificator 

PNRR-III-C9-2022 – I7-P1 propunerile de proiecte vor fi finanțate în ordinea înregistrării în 

sistemul informatic de depunere. 

Depunerea unei propuneri de proiect se face obligatoriu dintr-un cont creat de directorul de proiect 

(datele de identificare pentru crearea unui cont în platformă trebuie să fie cele ale directorului de 

proiect).  

Propunerea de proiect se scrie conform anexelor, în limba română, și se încarcă în platforma de 

depunere ca un fișier .pdf neprotejat (document generat dintr-un fișier de text în PDF, și nu 

document scanat).  

14.2. Verificarea eligibilității  

Propunerile de proiecte primite sunt verificate de către personalul Ministerului Cercetării, Inovării 

și Digitalizării, pentru a se asigura că toate criteriile de eligibilitate sunt îndeplinite. Lista cu 

propunerile de proiecte eligibile va fi afişată pe pagina web www.research.gov.ro. Contestaţiile 

referitoare la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate se pot transmite, prin e-mail, la adresa 

proiectePNRRC9@research.gov.ro într-un interval de 3 zile lucrătoare de la data afişării 

rezultatelor. Dacă, pe parcursul sau după finalizarea fazei de evaluare, se constată nerespectarea 

vreunuia dintre criteriile de eligibilitate, propunerea de proiect va fi declarată neeligibilă și va fi 

exclusă din competiție. 

14.3. Evaluare  

Propunerile de proiecte sunt evaluate de către evaluatori din cadrul Ministerului Cercetării, 

Inovării și Digitalizării. Fiecare evaluator îşi va declara în scris imparţialitatea şi confidenţialitatea. 

Evaluatorul se obligă ca în orice moment, pe parcursul procesului de evaluare, în situația în care 

constată că una dintre aceste condiţii nu este satisfăcută sau că se găseşte în conflict de interese, să 

notifice MCID, în scris. În situaţia în care MCID constată sau este sesizată în legătură cu existenţa 

unui conflict de interese sau a unei abateri, aceasta va lua măsurile necesare înlocuirii evaluatorului 

în cauză. Evaluările individuale au caracter anonim, asigurându-se confidențialitatea experților 

evaluatori.  
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14.4. Publicarea rezultatelor evaluării  

Lista propunerilor de proiecte şi punctajele obţinute de fiecare dintre acestea vor fi publicate pe 

pagina web a MCID. Directorii propunerilor de proiecte sunt informaţi de prezenţa raportului final 

de evaluare în conturile din platforma de depunere, www.research.gov.ro, prin transmiterea unei 

notificări, prin email, la adresa specificată în propunerea de proiect.  

14.5. Contestații  

Directorii propunerilor de proiecte pot depune contestaţii în termen de 3 zile lucrătoare, după data 

publicării rezultatelor evaluării. Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe 

care candidatul le consideră neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu 

pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorului/evaluatorilor. Contestaţiile se pot 

transmite, prin e-mail, la adresa proiectePNRRC9@research.gov.ro. Publicarea rezultatelor finale 

se face după rezolvarea tuturor contestațiilor. 

14.6. Rezultatele competiţiei  

 Lista propunerilor de proiecte cu punctajul stabilit după rezolvarea contestaţiilor se publică pe 

site-ul www.research.gov.ro;  

 Proiectele sunt ierarhizate în ordinea primirii propunerilor de proiecte propuse la finanțare;  

 Lista finală cu propunerile de proiecte acceptate la finanțare se aprobă de MCID şi se publică 

pe site-ul acestuia, www.research.gov.ro;  

14.7 Contractarea proiectelor  

Pentru propunerile de proiecte acceptate la finanțare se încheie un contract de finanțare între două 

părți: Autoritatea Contractantă – MCID și Contractor – Liderul de consorțiu. Contractul de 

finanțare va cuprinde și Acordul de parteneriat între instituțiile participante la realizarea 

proiectului.  

Principalele obligații ale părților 

Beneficiarii investiției: 

 

 

http://www.research.gov.ro/
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●       Răspund de realizarea în bune condiții a proiectelor și activităților finanțate prin Investiția 

7- Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din 

cadrul programului Orizont Europa; 

●       Întocmesc şi transmit Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării rapoarte financiare și 

de progres ştiinţific pe parcursul derulării activității finanțate în cadrul acestei competiții şi un 

raport final, conform prevederilor din cadrul contractului de finanțare; 

●       Asigură informaţii actualizate în limba engleză și în limba română privind derularea 

activității finanțate în cadrul competiției pe o pagină web; 

●       În cazul în care beneficiarul este instituţia gazdă, aceasta trebuie să asigure accesul 

directorului de proiect la infrastructura de cercetare existentă şi îl sprijină administrativ în 

implementarea proiectului;  

●   Asigură vizibilitatea proiectului finanțat din PNRR conform OUG 124/2021 cu obligativitatea 

respectării prevederilor manualului de identitate vizuală PNRR; 

●       Îndeplinesc toate obligațiile beneficiarilor de fonduri din PNRR așa cum se regăsesc 

specificate în OUG 124/2021 și HG 209/2022; 

●       Respectă prevederile contractului de finanțare; 

●       Asigură accesul organelor de control conform OUG 124/2021; 

●       Transmit estimările financiare conform prevederilor HG 209/2022; 

●       Transmit planul de achiziții conform prevederilor HG 209/2022. 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării: 

Asigură evaluarea, finanţarea și monitorizarea proiectelor și activităților cuprinse în I7- 

Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul 

programului Orizont Europa, în condiţiile legii, ale contractului de finanţare şi ale resurselor 

bugetare disponibile. 
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15. CALENDARUL COMPETIŢIEI  

ACTIVITATE TERMEN 

Lansarea competiției  30.09.2022 

Depunerea cererilor de finanțare (continuă 

până la epuizarea bugetului alocat) 

30.09.2022 – 01.02.2023 

Publicarea listei finale cu proiecte propuse 

pentru finanțare  

Trimestrul 2, 2022 

Contractarea (continuă pe măsură ce proiectele 

sunt acceptate la finanțare)  

01.02.2023 

 

Note:  

1. Cererile de finanţare se depun prin intermediul platformei web - www.research.gov.ro, nefiind 

necesară depunerea şi în format tipărit.  

2. Cererile de finanţare se încarcă în platformă, în secţiunea dedicată, în format .pdf textual (exclus 

scanat).   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.research.gov.ro/
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ANEXA 1 –  Cerere de finanţare - Identificator: PNRR-III-C9-2022 – I7 

Proiecte de tip cofinanțate  

Documentul foloseşte caractere Times New Roman de 12 puncte, spaţiere între linii de 1.5 şi 

margini de 2 cm. Orice modificare a acestor parametri (cu excepția figurilor, tabelelor sau a 

legendelor acestora), precum și depășirea numărului de pagini stabilit pentru fiecare secțiune duce 

la declararea automată a cererii de finanțare ca neeligibilă. Textul gri conţine instrucţiuni de 

completare pentru candidaţi şi va fi eliminat şi înlocuit cu informaţia cerută. Se va menţine textul 

negru, care marchează informaţiile şi secţiunile obligatorii ale cererii. 

 

A. Informaţii generale 

Titlul proiectului (max. 200 caractere): 

Acronim (max. 20 caractere): 

Denumire parteneriat:  

Durata (în luni): 

Rezumat (max. 2.000 de caractere): 

Directorul de proiect: 

Nume: 

Nume anterioare (dacă este cazul): 

Prenume: 

Data naşterii: 

Doctor din anul: 

Telefon: 

Adresa de e-mail: 

 

Instituţia gazdă a proiectului: 

Numele instituţiei: 

Adresa instituţiei: 

 

B. Descrierea proiectului de cercetare (max. 6 pagini în limba engleză) 

În acest capitol se va realiza, în detaliu, o prezentare concisă a propunerii științifice, care să cuprindă 

toate informațiile relevante cu privire la propunerea de proiect; va conține descrierea activităților  



 

 

17 
 

 

 

principale ale proiectului în contextul actual al rezultatelor în domeniu și referințe la literatura de 

specialitate și, de asemenea, va conține un plan de lucru și descrierea metodologiei de lucru.  

 

C. Curriculum Vitae al directorului de proiect (max. 2 pagini); 

CV-ul trebuie să cuprindă informații cu privire la profilul academic și de cercetare al aplicantului. 

 

D. Prezentarea instituției gazdă 

În acest capitol se va realiza o prezentare din care să reiasă capacitatea instituției gazdă de a 

implementa cu succes propunerea de proiect. 

 

E. Buget solicitat  
 

Se va prezenta bugetul propunerii inițiale de proiect, suma solicitată prin prezenta cerere de 

finanțare, dovada contribuției cofinanțării (documentele justificative) și încadrarea bugetului 

solicitat pe tipuri de activități eligibile. 
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ANEXA 2 – Declarație pe proprie răspundere referitoare la încadrarea în activitățile 

prevăzute a fi finanțate prin prezentul apel  

 

Subsemnata/subsemnatul, ...............................................................................................,  în 

calitate de solicitant în cadrul competiției PNRR-III-C9-2022 – I7, declar pe propria răspundere 

că activitătile prevăzute a fi finanțate prin prezentul apel sunt încadrate în: 

o Cercetare fundamentală (maximum 10% din bugetul solicitat); 

o Cercetare industrială;  

o Dezvoltare experimentală; 

o Studii de fezabilitate; 

o Activități de inovare.  

 

 (a se bifa corespunzător) 

 

 

Nume și prenume: ............................ 

Data: ............................ 

Semnătura: ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 
 

 

 

ANEXA 3 – Formularul cererii de finanţare  – „Proiecte de consolidare a excelenței” - 

Identificator: PNRR-III-C9-2022 – I7-P2 

 

Documentul foloseşte caractere Times New Roman de 12 puncte, spaţiere între linii de 1.5 şi 

margini de 2 cm. Orice modificare a acestor parametri (cu excepția figurilor, tabelelor sau a 

legendelor acestora), precum și depășirea numărului de pagini stabilit pentru fiecare secțiune duce 

la declararea automată a cererii de finanțare ca neeligibilă. Textul gri conţine instrucţiuni de 

completare pentru candidaţi şi va fi eliminat şi înlocuit cu informaţia cerută. Se va menţine textul 

negru, care marchează informaţiile şi secţiunile obligatorii ale cererii. 

 

1. Informații generale 

Titlul (max. 200 caractere): 

Tip de voucher solicitat: 

• voucher tip 1, în valoare de 5 000 euro, pentru acele propuneri de proiecte depuse de 

Centrele de competențe pentru domeniile de importanță strategică adresate de misiunile Orizont 

Europa ce au fost declarate eligibile din punct de vedere administrativ.  

• voucher tip 2, în valoare de 45 000 euro, pentru acele propuneri de proiecte depuse de 

Centrele de competențe pentru domeniile de importanță strategică adresate de misiunile Orizont 

Europace au îndeplinit punctajele (pragurile) minime în procesul de evaluare științifică dar nu au 

fost finanțate; 

• voucher tip 3, în valoare de 450 000 euro, pentru acele propuneri de proiecte depuse de 

Centrele de competențe pentru domeniile de importanță strategică adresate de misiunile Orizont 

Europa ce au fost declarate finanțate. 

Misiunea Orizont Europa: 

1) cancer;  

2) adaptarea la schimbările climatice, inclusiv transformarea societală;  

3) oceane sănătoase, ape de interior și zona costieră;  

4) orașe inteligente, climatic neutre;  

5) sănătatea solului și a alimentelor. 
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Rezumat al proiectului depus în cadrul misiunilor Orizont Europa (min. 1.000 / max. 4.000 

de caractere):  

 

2. Informații privind directorul de proiect 

Informații generale 

Nume: 

Nume anterioare (dacă este cazul): 

Prenume: 

Data naşterii:  

Doctor din anul (dacă este cazul): 

Telefon: 

Adresa de e-mail: 

 

Curriculum Vitae al directorului de proiect (se va insera link-ul/pagina web) 

CV-ul trebuie să cuprindă informații cu privire la profilul academic și de cercetare al directorului 

de proiect. 

 

3. Informații privind Centrul de competențe 

Informații generale: 

Denumire: 

Adresa instituţiei: 

Date de contact: 

4. Modul de utilizare al voucherului solicitat 

Va fi descris modul în care voucher-ul va fi utilizat pentru dezvoltarea Centrului de competențe. 

(min. 2.000 / max. 5.000 de caractere): 
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ANEXA 4 – Documente justificative  – „Proiecte de consolidare a excelenței” - Identificator: 

PNRR-III-C9-2022 – I7-P2 

 

În această anexă se vor prezenta contractul de finanțare, rezultatul evaluării științifice care arată 

depăsirea pragurilor de calitate minimale a propunerii de proiect depuse în cadrul unei sesiuni de 

finanțare pentru misiunile Orizont Europa și/sau orice alt document care să justifice, în opinia 

aplicantului, obținerea voucherului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


