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Cum se câștigă proiectul 

Ideia de proiect 

Formarea 

consorțiumului 

Scrierea  

proiectului 

Depunerea spre 

examinare/evaluare 

Trecerea procesului de 

evaluare 

Începutul  

proiectului 

Min. 3 

organizații din 3 

state membre 

sau state 

asociate 

 

Semnarea CA 

1. Excelența 

2. Impactul 

3.  Calitatea și 

eficiența 

implementării 

Experți independenți 

Punctajul 

5 luni pentru evaluare 

3 luni pentru semnarea GA 



CA + GA 

Acord de consorțiu de proiect = Consortium Agreement = CA 
(acord între participanții la un proiect, care prevede toate sau o parte din clauzele și 

condițiile care li se aplică cu privire la realizarea proiectului) 

 

 

 

Acord de finanțare =  Grant Agreement = GA 
(contract privind o finanțare din partea UE) 

 
 

 

 



Grant Agreement 



Grant Agreement  (anexe) 



Coordonatorul + Beneficiarii 
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Coordonatorul: 

• administrează contribuţia financiară comunitară în ceea ce priveşte alocarea 

acesteia între beneficiari şi activităţi; 

• garantează efectuarea tuturor plăţilor corespunzătoare către ceilalţi 

beneficiari; 

• păstrează evidenţa şi situaţia contabilă; 

• monitorizează îndeplinirea de către beneficiari a obligaţiilor acestora care 

decurg din acord de finanţare semnat. 

Beneficiarii: 

• furnizează toate datele solicitate de 

Comisie în scopul gestionării adecvate a 

proiectului; 

• derulează proiectul; 

• iniţiază proceduri interne adecvate şi 

conforme cu dispoziţiile acordului de 

finanţare 



Digitalizarea 

Semnătura 

electronică  

 

Participant 

Portal  

 

Raportarea 

electronică 

 
 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal


Rate  maximale  de finanțare 

100% pentru activități de cercetare 

 

70% pentru activități de inovare  
(excepția organizațiile non-profit 100%) 

1. Collaborative Projects:      proiecte de colaborare 

 Research and Innovation Actions (RIA)     activități de cercetare inovare 

 Innovation Actions (IA)        activități de inovare 

2. Coordination and Support Actions (CSA)    activități de inovare și suport 

3. SME Instrument (SME)        instrument pentru IMM 

Phase 1: lump sum (50’000 EU) – 70% 

Phase 2: 70% of eligible costs  

4. Pre-commercial Procurement (PCP),  

    Public procurement for Innovative solutions (PPI)  

Diferite tipuri de proiecte 



Bugetul 
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Bugetul (costuri eligibile)                  =         Costuri directe    +   Costuri indirecte (25%) 
 

Costuri eligibile 

- Actuale 

- In timpul derulării proiectului 

- In concordanta cu utilizarea sistemului de contabilitate adoptat de 

către entitatea legala juridica respectiva si principiului de 

management al entității juridice respective 

- Se înregistrează întreaga contabilitate a proiectului in contul 

beneficiarului 

- Aplicate doar pentru realizarea obiectivelor proiectului 

- TVA 

Costuri neeligibile 

- Dobânzi datorate 

- Dispoziţii pentru posibile pierderi sau taxe viitoare 

- Pierderile generate de schimbul valutar, costuri legate de 

rentabilitatea capitalului 

- Costuri declarate, produse sau rambursate printr-un alt proiect 

comunitar (pentru evitarea dublei finanţări) 

- Datorii şi tarifele serviciului datoriei 

- Cheltuieli excesive sau nechibzuite 

- Orice cost care nu întruneşte condiţiile unui cost eligibil 

Costurile directe 

sunt costurile care 

direct vizează 

proiectul și pot fi clar 

identificate și 

justificate prin 

regulile interne ale 

contabilității și 

principiile 

organizației. 

Costuri de Personal 

(numai costul orelor 

lucrate) 

Echipament 

Consumabile 

Subcontracte (!) 

Deplasări 

Alte 

Costurile indirecte sunt 

acele costuri eligibile care 

nu pot fi identificate de 

către beneficiar ca fiind 

atribuite in mod direct 

proiectului, dar care pot fi 

identificate si justificate in 

sistemul propriu de 

contabilitate. 

Exemple de costuri 

indirecte: 

Plata chiriei,  

plați de salubritate 

apa/gaz/electricitate, 

echipamentul de oficiu, 

servicii de comunicație, 

poșta, etc. 



Bugetul 
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Costuri directe/Direct Costs 

Costuri de personal 
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Personalul trebuie să fie angajat direct de beneficiar 

în concordanță cu legislația națională în vigoare 

 

Orice beneficiar poate include în costurile de 

personal  „lucrătorii titulari” sau „lucrătorii 

netitulari” care au contracte temporare de muncă 

sau contracte de cercetare-dezvoltare încheiate cu 

beneficiar conform procedurilor legale naționale 

 

Costul de personal reflectă salariul brut, 

contribuțiile sociale și medicale, impozitele, etc.  

 

Se remunerează numai orele lucrate pentru 

realizarea proiectului 

 

Timpul lucrat în cadrul proiectului se înregistrează în 

fișa de evidența/time sheet  

Costul de personal 

pentru ONG ≤8000 EU 

pe an 

 

 

Costul de personal 

pentru IMM = unit cost 



Modalități de plată 

După semnarea GA se acceptă o pre-finanțare/pre-finacing (5% fondul 

de garanție) termen 30 zile 

 

 

Plățile intermediare/interim payments (1, 2, 3) se execută în 

conformitate cu  prevederile din documentele financiare a proiectului 

termen 90 zile  

  

 

După finisarea proiectului are loc ultimul transfer/payment of balance 

termen 90 zile  

 



Rate de schimb 
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Opțiunea 1: 

Rata de schimb la data când costurile reale au fost suportate (conform 

Official Journal of the EU) 

https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html  

 

Opțiunea 2: 

Rata de schimb medie pe perioada de raportare (de pe site-ul CE) 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/info

reuro_en.cfm 

 



Raportarea/Reporting 

Rapoartele periodice  includ: 

a) o prezentare generală, inclusiv un raport de sinteză care poate fi publicat, al 

desfăşurării activităţii pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului, inclusiv realizările 

şi orice etapă-cheie atinsă, precum şi rezultatele. Acest raport trebuie să includă 

diferenţele între activitatea preconizată a fi îndeplinită şi ceea ce s-a realizat efectiv 

b) o justificare a utilizării resurselor  

c) o declaraţie financiară din partea fiecărui beneficiar împreună cu o sinteză a 

raportului financiar care să conţină într-o formă cumulată contribuţia comunitară 

solicitată a tuturor beneficiarilor, pe baza informaţiilor furnizate de fiecare 

beneficiar prin formularul C 

 

Raportul final trebuie să conţină: 

a) un raport de sinteză final care poate fi publicat, cuprinzând rezultatele, concluziile 

şi impactul socio-economic al proiectului. 

b) un raport cuprinzând implicaţiile sociale mai ample ale proiectului, inclusiv 

acţiuni privind egalitatea între sexe, chestiuni etice, eforturi de implicare a altor 

participanţi şi de conştientizare, precum şi strategia de utilizare şi difuzare a 

informaţiilor generate. 



Link-uri utile 

Under “How to participate” on the participant portal  “Reference  

Documents”  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference

_docs.html  

 

Rules for participation (RfP)  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_par

ticipation/h2020-rules-participation_en.pdf   

 

Model Grant Agreement (MGA; there are several) 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-

ggamulti_en.pdf 

 

Annotated Model Grant Agreement (aMGA; currently Art.1-6 only)  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga

/h2020-amga_en.pdf   

 

General Annexes to the Work Programmes (GaWp)  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587

80918._general_annexes_wp2014-2015_en.pdf 

 



Vă mulțumesc pentru 

atenție! 
 

F&L NCP Oleg BUJOR 

Centrul Proiecte Internaționale 

Academia de Științe a Moldovei 

E-mail: bujor_rb@yahoo.com 

Tel: 022930767 

Web: www.h2020.md  

 

Chisinau 2015 

http://www.h2020.md/
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Normativele de plată pentru participanţi în 

proiectele de cercetare-dezvoltare europene şi 

internaţionale 

 Pe data de  20.07.2012  a fost aprobat proiectul de Hotărîre a Guvernului Republicii Moldova nr. 534 cu privire la 

Normativele de plată pentru prestarea serviciilor de cercetări ştiinţifice de către angajaţii organizaţiilor de 

drept public din sfera ştiinţei şi inovării participanţi în proiectele de cercetare-dezvoltare europene şi 

internaţionale. Hotărîrea Guvernului stabilește: 

 Noi normative de plată pentru participanţi în proiectele de cercetare-dezvoltare europene şi internaţionale 

 (conform categoriei de activitate în proiect). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durata maximală a timpului de muncă pentru participare în toate proiectele de cercetare-dezvoltare ≤  260 de 

 ore pe lună, inclusiv pentru participare în proiectele internaţionale ≤ 168 de ore pe lună. 

 Impozitarea venitului obţinut, calcularea şi defalcarea contribuţiilor obligatorii de asigurări sociale şi asigurări 

 medicale, se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind prestarea serviciilor. 
 

 

Categoria de activitate în cadrul proiectului Nivelul studiilor Limita maximă în 

lei/om/oră 

Conducătorul/coordonatorul a proiectului  
superioare 320,0 

Coordonatorul ştiinţific a proiectului 
superioare 220,0 

Responsabil pentru dezvoltarea/implementarea/realizarea pachetelor de lucru în cadrul 

proiectului 
superioare 210,0 

Membrii echipei proiectului/executorii 
superioare 190,0 

Contabilii/economiştii, tehnicienii, doctoranzii, asistenţii tehnici, laboranţii, etc. superioare şi/sau 

medii de specialitate 
100,0 
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Categoria de activitate în cadrul proiectului Nivelul studiilor Limita 

maximă în 

lei/om/oră 
Conducătorul/coordonatorul a proiectului  

superioare 320,0 

Coordonatorul ştiinţific a proiectului 
superioare 220,0 

Responsabil pentru dezvoltarea/implementarea/realizarea pachetelor de lucru în cadrul 

proiectului 
superioare 210,0 

Membrii echipei proiectului/executorii 
superioare 190,0 

Contabilii/economiştii, tehnicienii, doctoranzii, asistenţii tehnici, laboranţii, etc. superioare şi/sau 

medii de specialitate 
100,0 

1 conducător           5 luni x 168 ore =  840 ore                                   320 lei x 840 ore = 268800 lei    

2 responsabili        (4 luni x 168 ore) x 2 pers. = 672 x 2 = 1344 ore   210 lei x 1344 ore = 282240 lei 

5 membri a echipei (5 luni x 168 ore) x 5 pers. =  840 x 5 = 4200 ore    190 lei x 4200 ore = 798000 lei 

1 contabil                5 luni x 168 ore =  840 ore     100 lei x 840 ore = 84000 lei 

 

Total ore in proiect  840 + 1344 + 4200 + 840 = 7224 ore sau 43 luni 

Total salariu   268800 + 282240 + 798000 + 84000 = 1433040 lei / 20 lei = 71652 EU 

PM  71625 EU / 43 luni = 1665,7 EU 

 

 

 

PM – person month 


