
- Programul 3: Cooperare europeană şi internaţională: maximum 20% din 
bugetul anual alocat pentru PNCDI III; 

- Programul 4: Cercetare fundamentală şi de frontieră: minimum 15% din 
bugetul anual alocat pentru PNCDI III; 

- Programul 5: Cercetare în domenii de interes strategic: maximum 20% din 
bugetul anual alocat pentru PNCDI III. 

Art. 25: Prevederi privind finanţarea programelor şi proiectelor din 

cadrul PNCDI III 
Finanţarea programelor şi proiectelor din cadrul PNCDI III se efectuează cu 

respectarea prevederilor stabilite prin prezentul plan, prin Ordonanţa Guvernului 
nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Normele metodologice 

privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, 
proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul 

naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1.265/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 26: Prevederi privind cheltuielile salariale pentru proiectele 

derulate în cadrul Planului naţional CDI III 
Plafoanele salariale pentru proiectele şi acţiunile realizate în cadrul PNCDI III 

sunt prevăzute în tabelul 2. Limitele maxime stabilite în cadrul plafoanelor 
salariale se aplică la venitul brut cumulat obţinut de o persoană, prin 

participarea la proiecte în cadrul PNCDI III. 
Tabelul 2. Plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la 
contractele de finanţare din fonduri bugetare alocate PNCDI III 

Nr. 
crt. 

Categoria de activităţi Nivelul studiilor Funcţia/gradul profesional 

Limita maximă în 

euro/(om x lună) 
(considerat la 1 ENI - 

echivalent normă 
întreagă) 

1. Activităţi ce presupun nivel înalt al 
creativităţii şi/sau experienţă şi 
abilitate de conducere 

superioare CS I, CS II, IDT I, IDT II, 
profesor universitar, 
conferenţiar universitar, 
membru în echipa de 
management, director 
program/proiect 

4.300 

2. Activităţi ce presupun cunoaşterea 
aprofundată a metodelor de analiză 
şi sinteză, precum şi abilităţi de 
utilizare a acestora 

superioare CS III, IDT III, CS, IDT, lector 
universitar, asistent 
universitar, şef 
program/proiect, responsabil 
juridic/tehnic/achiziţii/financiar 
proiect 

2.900 

3. Activităţi ce presupun cunoaşterea 
metodelor de analiză şi sinteză şi a 
metodologiilor cercetării, precum şi 
abilităţi de utilizare a acestora 

superioare Asistent de cercetare, 
doctorand, masterand 

1.900 

4. Activităţi-suport superioare sau medii TI, TII, TIII, TS, altele 1.000 

NOTE: 
1.Limita maximă cuprinde toate taxele şi impozitele datorate de angajat şi se 

aplică tuturor veniturilor realizate de către o persoană pentru participarea la unul 
sau mai multe proiecte în cadrul PNCDI III, cu respectarea prevederilor 
legislaţiei muncii. 

2.Sumele în lei reprezentând costurile salariale directe se stabilesc la data 
perfectării sau actualizării contractului, în funcţie de ultimul curs de schimb 

valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru 1 euro. 
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