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SECȚIUNEA A

Tip proiect

Investiții pentru departamentele de CD ale
întreprinderilor

Acțiunea

1.1.1 Mari infrastructuri de CD

Prioritate de investiții Îmbunătățirea
infrastructurilor
de
PI 1a
cercetare și inovare și a capacităților
pentru a dezvolta excelența în materie de
CDI și promovarea centrelor de
competență în special a celor de interes
european

Acest tip de proiect se adresează întreprinderilor cu activitate de cercetare-dezvoltare ca
potențiali beneficiari în cadrul Acțiunii 1.1.1: Mari infrastructuri de CD din cadrul Axei
prioritare 1 a POC.

Cod competiție POC-A.1-A.1.1.1- A- 2015
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CONDIȚII SPECIFICE PENTRU TIPUL DE PROIECT
1. Prezentarea generală a tipului de proiect „Investiții pentru departamentele
de CD ale întreprinderilor”
Acest tip de proiect se adresează întreprinderilor cu activitate în domeniul CD, fiind finanțate
investiții inițiale pentru departamentele de cercetare-dezvoltare ale acestora.
Investițiile din cadrul acestui tip de proiecte se supun regulilor privind ajutorul de stat prevăzute
în schema denumită „Finanţarea activităților de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) și a
investițiilor în CDI prin Programul Operaţional Competitivitate (POC)”.
Investițiile pentru dezvoltarea departamentelor CD ale întreprinderilor au ca scop încurajarea
creșterii capacității de cercetare-dezvoltare și inovare în scopul creşterii nivelului de inovare şi a
competitivităţii pe piaţă a întreprinderilor și creșterea investițiilor private în CDI. Când
întreprinderea face parte dintr-un cluster, investiția în cercetare-dezvoltare și inovare va contribui,
de asemenea, la creșterea potenţialului de cluster în special în acele sectoare economice
competitive sau cu potențial de creștere la nivelul comunităților unde activează aceste
întreprinderi.
Proiectele se concentrează pe următoarele domenii tematice prioritare, detaliate în Anexa 3 la
Ghidul Solicitantului:
 Specializare inteligentă
 Bioeconomia
 Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate
 Energie, mediu și schimbări climatice
 Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
 Sănătate, domeniu prioritar de interes național.
Nu se finanțează :
 activități în sectorul siderurgic, din sectorul cărbunelui, din sectorul construcțiilor navale, din
sectorul fibrelor sintetice, din sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe, din sectorul
producerii și distribuției de energie și al infrastructurii pentru aceasta ;
 activități în sectorul pescuitului și al acvaculturii, astfel cum este reglementat de
Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11
decembrie 2013 ;
 activități în sectorul producției agricole primare ;
 activități în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel
de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile
respective; sau (ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau
integrală către producătorii primari ;
 activităţile de export către terţe ţări sau către State Membre, legate direct de cantităţile
exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli
curente legate de activitatea de export;
 utilizarea cu precădere a produselor naţionale în detrimentul produselor importate
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Acest tip de proiect va sprijini investiții inițiale pentru:
 Construcția de noi departamente de CD (laboratoare/centre de CD etc,) însoțită
obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare ;
 Modernizarea, extinderea, consolidarea, schimbarea de destinație a departamentelor de
CD existente, însoțită obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente și instrumente de
cercetare ;
 Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare.
Solicitantul trebuie să justifice modul în care investițiile sunt utile pentru dezvoltarea de noi
activităţi şi/sau direcţii de cercetare, precum şi contribuţia lor la crearea de valoare adăugată din
punct de vedere ştiinţific şi economic. De asemenea, solicitantul trebuie să prezinte gradul de
noutate al echipamentelor și instrumentelor de CD propuse a fi achiziţionate în cadrul proiectului,
în context naţional, comparativ cu nivelul internaţional.
Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între
4.500.000 lei şi 90.000.000 lei.
Valoarea finanțării publice nerambursabile pe proiect nu va depăși:
- 22.500.000 lei în Municipiul București
- 67.500.000 lei în regiunea Vest și județul Ilfov
- 90.000.000 lei în celelalte regiuni ale României (Sud Est, Nord Est, Nord Vest,
Centru, Sud Muntenia, Sud Vest).
Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi 225.000.000 lei
(50 milioane euro).

2. Eligibilitatea solicitanților, proiectelor, activităților și cheltuielilor
2.1 Eligibilitatea solicitanților
Solicitantul este eligibil dacă îndeplineşte toate condiţiile de mai jos.
Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate se va proba prin documente specifice, așa cum sunt
acestea menționate pentru fiecare dintre criteriile enumerate în prezenta secțiune.
Toate documentele care însoţesc cererea de finanţare sunt precizate la punctul 2.6 din prezenta
secțiune.
Toate documentele care nu sunt emise de instituții din România trebuie să fie depuse
împreună cu traducerea autorizată a acestora.
La momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul trebuie să fie înregistrat în România sau
într-un stat membru al UE.
La momentul contractării solicitantul înregistrat într-un stat membru UE trebuie să fie
înregistrat în România în baza prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
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2.1.1. Categorii de solicitanți eligibili
Categoriile de solicitanți eligibili sunt:
 Entităţi cu personalitate juridică constituite conform prevederilor Legii nr. 31 privind
societăţile comerciale din 16 noiembrie 1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare sau conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților
economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și
completările ulterioare, sau conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 30/1997
privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare,
precum și conform reglementărilor specifice similare din alte state membre UE.
Solicitantul de finanțare trebuie să fie înscris în RPC (Registrul Potențialilor Contractori) și să
aibă documentele de înregistrare actualizate la data depunerii documentelor însoțitoare. Pentru
solicitanții care sunt înregistrați într-un alt stat membru al UE, echivalentul documentelor care
trebuie înregistrate în RPC se vor prezenta în dosarul cu documente însoțitoare ale Cererii de
finanțare, documentele fiind însoțite de traducere autorizată.
2.1.2. Criterii de eligibilitate a solicitanților
a) Solicitantul are personalitate juridică și este constituit conform legislației relevante în
vigoare, înregistrat în România sau într-un stat membru UE.
 Se probează prin Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului
sau document echivalent eliberat într-un stat membru UE, valabil la data depunerii
documentelor însoțitoare ale cererii de finanțare / Hotărârea de guvern pentru
înființarea și funcționarea regiilor autonome si societăților comerciale de interes
național, sau Hotărârea CL/CJ pentru înființarea și funcționarea regiilor autonome
și societăților comerciale de interes local.
b) Activitatea de cercetare-dezvoltare este menționată în obiectul de activitate al
solicitantului
 Se probează prin Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului
sau document echivalent eliberat într-un stat membru UE, valabil la data depunerii
documentelor însoțitoare ale cererii de finanțare
c) Solicitantul și-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de
stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
d) Solicitantul nu se află în procedură de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară,
dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţii sau nu este într-o situaţie
similară cu cele anterioare, reglementată prin lege.
e) Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a
unei instanţe judecătoreşti, pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale
sau pentru săvârşirea altor infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii
Europene;
f) Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre
definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii
profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
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g) Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii
anterioare a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de
stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;
h) Solicitantul nu este o întreprindere în dificultate, în conformitate cu prevederile art. 2,
punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, respectiv „Întreprindere aflată în
dificultate” înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:
(i) în cazul unei societăți cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate
din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate.
Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve
(și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile
proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din
capitalul social subscris; În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere
limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la
Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice
capital suplimentar;
(ii) în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere
nelimitată pentru creanțele societății, atunci când mai mult de jumătate din
capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza
pierderilor acumulate; În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere
limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la
Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice
capital suplimentar;
(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de
insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru
inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi;
(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat
încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru
restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;
(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5;
și
2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se
situează sub valoarea 1,0.
i) Solicitantul de finanțare nu a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul
Economic European în cei doi ani care au precedat depunerea cererii de finanțare și la
momentul depunerii cererii de finanțare nu are planuri concrete de a închide o astfel de
activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se
solicită finanțare, în zona în cauză.
 Îndeplinirea criteriilor de la punctele c) – i) se va proba prin depunerea de către
Solicitant a declaraţiei de eligibilitate pe proprie răspundere în forma prevăzută în
Anexa 2.1.1;
j) Solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate, concesiune, chirie sau comodat
cu privire la imobilul (teren și/sau clădire) unde se face investiţia, indiferent de
categoria de proiecte avute în vedere de solicitant (conform prevederilor 2.2.1 din
prezenta secțiune). Prin noțiunea de clădire se are în vedere inclusiv spațiul juridic delimitat
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deținut într-una din formele menționate de solicitantul de finanțare (de ex. etaj, parte dintr-o
hală, etc)
o În cazul concesiunii, prin contractul de concesiune trebuie să se facă dovada
dreptului de a face investiţii asupra terenului şi /sau clădirilor aflate în concesiune.
Concesiunea trebuie să acopere o perioadă de minimum 10 ani de la data depunerii
cererii de finanţare pentru solicitanții care se încadrează în categoria întreprinderi
mari și 8 ani pentru solicitanții care se încadrează în categoria IMM. În contract nu
există clauze care să afecteze bunurile achiziționate/lucrările realizate prin proiect.
o În cazul unui contract de închiriere, acesta trebuie să fie înregistrat la
Administrația Financiară (dacă este încheiat cu o persoană fizică) și să aibă o
durată de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare pentru
solicitanții care se încadrează în categoria întreprinderi mari și 8 ani pentru
solicitanții care se încadrează în categoria IMM. Prin contractul de închiriere
trebuie să se facă dovada dreptului de a face investiții asupra terenului și/sau
clădirilor închiriate. În contract nu există clauze care să afecteze bunurile
achiziționate/investițiile realizate prin proiect.
o În cazul unui contract de comodat, acesta trebuie să acopere o perioadă de
minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare pentru solicitanții care se
încadrează în categoria întreprinderi mari și 8 ani pentru solicitanții care se
încadrează în categoria IMM. Prin contractul de comodat trebuie să se facă dovada
dreptului de a face investiții asupra terenului și/sau clădirilor închiriate. În contract
nu există clauze care să afecteze bunurile achiziționate/investițiile realizate prin
proiect.
o Pentru solicitanţii care intenţionează să achiziţioneze un teren sau clădire, pentru
realizarea investiției este acceptată depunerea unui ante-contract de
vânzare/cumpărare pentru terenul/ clădirea în cauză, odată cu depunerea
documentelor însoțitoare ale cererii de finanțare. Este obligatoriu ca în cazul
achiziționării de teren/clădire, în ante-contractul de vânzare/cumpărare trebuie să
fie menționate obligatoriu:
 Datele cadastrale de identificare
 Dreptul de proprietate al vânzătorului
 Valabilitatea ante-contractului (de minim 12 luni de la data depunerii
cererii de finanțare)
În situația prezentării unui ante-contract de vânzare-cumpărare, dacă proiectul este
selectat în vederea finanțării, solicitantul trebuie să prezinte în perioada de
contractare extrasul de Carte Funciară și actul de dobândire al imobilului (teren
și/sau construcție) care atestă proprietatea în copie legalizată.

Contractele de închiriere referitoare la zonele libere vor avea o durată de minim 5 ani și vor
prevedea posibilitatea prelungirii lor pe o perioadă care să acopere perioada de
implementare și de durabilitate a proiectului.
 Se probează prin
o documentele care atestă dreptul de proprietate/concesiune/chirie/comodat, în
copie legalizată
o Sau copia legalizată a ante-contractului de vânzare -cumpărare.
și prin Declaraţie pe proprie răspundere că terenul/ imobilul nu face obiectul unui litigiu
(Anexa 2.5 a acestui Ghid).
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Solicitantul va trebui să aibă în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții, actualizată, cu privire la dreptul asupra construcției și/sau
terenului care conferă titularului dreptul de a obține, potrivit legii, din partea autorității
competente, autorizația de construire/desființare.

ATENȚIE!

Pentru proiectele selectate în vederea finanțării, solicitantul trebuie să prezinte
la contractare extrasul de carte funciară în copie conformă cu originalul,
eliberată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care să probeze
faptul că imobilul unde se va realiza investiţia, trebuie să fie liber de orice
sarcini, să nu facă obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele
judecătoreşti şi nici al unor revendicări potrivit unor legi speciale în
materie sau a dreptului comun.
Prevederea de mai sus nu se aplică în cazul proiectelor care prevăd numai
achiziția de echipamente

k) Solicitantul se încadrează într-una dintre categoriile: întreprindere mică/ întreprindere
mijlocie/întreprindere mare
 Solicitantul de tip întreprindere mică sau întreprindere mijlocie va depune o
declaraţie cuprinzând informaţii cu privire la încadrarea întreprinderii în categoria
IMM , conform modelului prevăzut în Anexa 2.6.
Pentru proiectele selectate în vederea finanțării, solicitantul trebuie să prezinte la
contractare documente ce se vor constitui în documente însoţitoare ale contractelor de
finanţare, cu rol de a certifica eligibilitatea solicitanţilor (certificate, avize, autorizații emise
de terțe instituții.)

2.2. Eligibilitatea proiectului
2.2.1. Categorii de proiecte
Prezentul apel se adresează solicitanților care vor dezvolta următoarele categorii de proiecte:
 Proiecte de construcţii pentru crearea de noi departamente de CD (centre/laboratoare de
cercetare în cadrul întreprinderii) însoțite obligatoriu de achiziţionarea de noi instrumente
şi echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcţii de
cercetare.
Proiectul va fi însoțit obligatoriu de studiu de fezabilitate și plan de afaceri
În studiul de fezabilitate, secțiunea de analiză cost beneficiu va fi completată conform
indicațiilor din Anexa 5.1 – Model Studiu de fezabilitate/DALI.


Proiecte de modernizare, extindere, consolidare și schimbare de destinație a unui
departament de CD existent însoțite obligatoriu de achiziţionarea de noi instrumente şi
echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcţii de
cercetare.
Proiectul va fi însoțit obligatoriu de documentația de avizare a lucrărilor de intervenții
(DALI) și plan de afaceri
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Proiecte de achiziție de echipamente și instrumente pentru cercetare. Pentru această
categorie de proiecte sunt acceptate și lucrări exceptate de la autorizare (dacă este
cazul). Tipurile de lucrări exceptate de la autorizare sunt cele menționate la art. 11 din Legea nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările
ulterioare, respectiv art. 18 din Ordinul ministerului dezvoltării regionale și locuinței nr.

839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Proiectul va fi însoțit numai de plan de afaceri

ATENȚIE!

Dotarea cu echipamente și instrumente de cercetare este activitate
OBLIGATORIE pentru fiecare categorie de proiect.

Solicitantul trebuie să demonstreze prin proiect că investiția propusă sprijină dezvoltarea
capacităţii de cercetare a întreprinderii, în scopul creşterii nivelului de inovare şi a
competitivităţii pe piaţă; de asemenea, prin această nouă investiţie se vor crea noi locuri de
muncă pentru activităţile de CD ale întreprinderii.
De asemenea, solicitantul trebuie să prezinte gradul de noutate a infrastructurii sau a
echipamentelor propuse a fi achiziţionate în cadrul proiectului.
Scopul şi obiectivele propunerii trebuie sa fie în conformitate cu obiectivele specifice ale axei
prioritare precum şi cu obiectivele acțiunii 1.1.1, așa cum sunt descrise la Capitolul 1 din Ghid și
din cererea de propuneri de proiecte.
Pentru toate cele trei tipuri de proiecte solicitantul este obligat să prezinte Certificatul de
Urbanism și o copie a Cererii pentru obținerea Certificatului de Urbanism (marcată
conform cu originalul). Dacă solicitantul propune prin proiect doar achiziția de echipamente și
instrumente de cercetare, acesta are obligația prezentării certificatului de urbanism pentru
informare și a cererii pentru obținerea acestuia.
Durata proiectelor
 max. 24 luni - pentru proiectele de dotare și lucrări exceptate de la autorizare (dacă este
cazul)
 max. 36 luni - pentru celelalte două categorii de proiecte menționate la punctul 2.2.1
Perioada de implementare include durata proiectului, precum şi un termen de max. 45 de zile
calendaristice în care beneficiarul va efectua toate plăţile aferente activităţilor proiectului.

2.2.2. Criterii de eligibilitate a proiectului
a) Investiția realizată prin proiect nu a fost finanțată și nu este finanțată în prezent din
alte fonduri publice
 Solicitantul va depune o declaraţie privind evitarea dublei finanțări din fonduri
publice pe proprie răspundere în forma prevăzută în Anexa 2.2;
b) Domeniul de cercetare al proiectului este specificat în cererea de finanțare și reprezintă
unul din domeniile de specializare inteligentă (conform Anexei 3 din Ghidul
solicitantului)
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c) Proiectul să fie implementat pe teritoriul României
d) Lucrările/ activităţile propuse în cadrul proiectului nu au început înainte de depunerea
de către solicitant a cererii de finanţare pentru obţinerea finanțării
 Solicitantul va depune o declaraţie pe proprie răspundere în vederea certificării
efectului stimulativ, conform modelului din Anexa 2.7;

ATENȚIE!

Începerea lucrărilor sau începerea proiectului înseamnă fie demararea lucrărilor
de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic
obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin
care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Achiziția de
terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea
studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept începere a lucrărilor.

e) Valoarea finanţării nerambursabile solicitate se încadrează în limitele menţionate în
cererea de propuneri de proiecte.
f) Proiectul să conțină cel puțin activitatea eligibilă de achiziție de echipamente CD.
g) Durata proiectului să se încadreze în limitele menţionate în cererea de propuneri de
proiecte (vezi punctul 2.2.1 de mai sus).
h) Proiectul nu solicită finanțare pentru activități de export.
i) Proiectul nu va utiliza cu precădere produse naționale în detrimentul produselor
importate.
j) Proiectul nu solicită finanțare pentru activități din:
 sectorul pescuitului și al acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr.
1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind
organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură;
 sectorul producției agricole primare;
 sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: (i) atunci
când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse
achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;
sau (ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către
producătorii primari;
(În cazul în care solicitantul își desfășoară activitatea, principală sau secundară, atât în cele
trei tipuri de sectoare menționate mai sus dar și în sectoare care nu sunt excluse, sprijinul
financiar se acordă pentru sectoarele sau activitățile care nu sunt excluse, cu condiția
separării clare a activităților sau a asigurării unei distincții între costuri, care să asigure că
activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu beneficiază de finanțare în cadrul
contractului.)
 facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de
Decizia nr. 2010/787 a Consiliului;
 sectorul siderurgic, din sectorul cărbunelui, din sectorul construcțiilor navale, din sectorul
fibrelor sintetice, din sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe, din sectorul
producerii și distribuției de energie și al infrastructurii pentru aceasta.
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 Documentul justificativ pentru prevederile de punctele h)-j) este declarația de eligibilitate
(vezi Anexa 2.1.1).

2.3. Activități eligibile
Următoarele categorii de activități sunt eligibile pentru finanțare în cadrul prezentei
acțiuni:
 achiziționarea de teren;
 construcţie/modernizare/extindere/consolidare/modificare/schimbare
destinație
clădiri
destinate unor institute/centre/laboratoare CD;
 achiziţionarea de active corporale pentru CD: clădiri şi/sau suprafețe în cadrul clădirilor,
instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare etc;
 achiziționarea de active necorporale pentru CD
Nu este obligatoriu ca un proiect să includă toate activităţile enumerate mai
sus.
ATENȚIE!

Nu vor fi finanţate proiecte care prevăd exclusiv activităţi de
construcţie/modernizare/modificare/extindere/consolidare/
schimbare
destinație clădiri. Se urmăreşte dotarea departamentelor CD ale
întreprinderilor cu aparatură, instrumente, echipamente pentru cercetare care să
funcţioneze într-un mediu adecvat.
Proiectul nu va utiliza cu precădere produse naționale în detrimentul
produselor importate.

Următoarele categorii de activități NU sunt eligibile pentru finanțare în cadrul prezentei
acțiuni dar sunt obligatorii pentru implementarea proiectului (și urmează a fi finanțate din
fondurile solicitantului fără a se lua în considerație la calculul asistenței publice nerambursabile):
 activități de informare și publicitate pentru proiect;
 activitatea de audit final a proiectului
 managementul proiectului
Activitățile finanțate în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte trebuie să constituie
investiții inițiale pentru departamentele de cercetare-dezvoltare din cadrul întreprinderilor.
Investiția inițială desemnează, în sensul prezentului ghid (și în conformitate cu prevederile
Regulamentului (CE) 651/2014), o investiție în active corporale și necorporale legată de
demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției
unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare
fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente.
Întreprinderile mari din regiunea București-Ilfov trebuie să demonstreze că investițiile
inițiale sunt în favoarea unei noi activități economice.
Investiție inițială pentru o nouă activitate economică, în sensul prezentului ghid, înseamnă o
investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei noi unități sau de
diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară
cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă. „Aceeași activitate sau o activitate
similară” înseamnă o activitate care face parte din aceeași clasă (cod numeric de patru cifre) a
Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire așa cum e prevăzut
în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20
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decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua
revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a
anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice.
Efectul stimulativ al finanţării și impactul acesteia
Efectul stimulativ este demonstrat numai în cazul în care activităţile din cadrul proiectului nu au
început înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanţare pentru obţinerea ajutorului.
Începerea lucrărilor sau începerea proiectului înseamnă fie demararea lucrărilor de construcții în
cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru
echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care
are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și
realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept începere a lucrărilor.
Investiția inițială trebuie să aibă ca rezultat intensificarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi
inovare la nivelul întreprinderii. Solicitantul trebuie să demonstreze că efectul investiției asupra
activităţilor sale de CDI se va materializa în creşterea acestora în mărime, raza de acţiune,
volum de cheltuieli şi/sau viteză.
2.4. Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor
Următoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile:
1.

Cheltuieli pentru achiziţia de teren în vederea construirii unei clădiri destinate
activităților de CD sunt eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale
proiectului numai dacă costul de achiziţie al terenului a fost certificat de un evaluator
independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piaţă.

Regula de eligibilitate se aplică şi în cazul în care se achiziţionează o clădire în scopul demolării
acesteia şi utilizării terenului.
2.

Cheltuieli cu lucrări de construcție/ modernizare/ extindere/consolidare/
modificare/ schimbare destinație clădiri

Sunt eligibile în limita a max. 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, dacă se
realizează construcţia unei unităţi noi de cercetare-dezvoltare în cadrul întreprinderii şi dacă
valoarea totală a investiţiei depăşeşte 20 milioane lei.
In toate celelalte cazuri sunt eligibile în limita a max. 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale
proiectului.
Tipurile de cheltuieli incluse în această categorie trebuie să respecte prevederile H.G. nr.
28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
Sunt eligibile toate tipurile de cheltuieli conform structurii devizului general descrisă în HG nr.
28/2008, cu următoarele excepţii:
 La cap 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului, care implică devieri de cursuri de
apă sau strămutări de localităţi sau monumente istorice
 La cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, care implică
executarea de căi ferate industriale
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La cap 5.2 Cheltuieli pentru comisioane şi taxe: comisionul băncii finanţatoare,
comisioanele şi dobânzile aferente creditelor, valoarea primelor de asigurare din
sarcina autorităţii contractante (beneficiarului), taxele pentru acorduri, avize şi
autorizaţia de construire/desfiinţare, precum şi alte cheltuieli de natura taxelor sau
comisioanelor.
Cheltuieli pentru lucrări care sunt exceptate de la autorizare

3.

(dacă este cazul)
Cheltuieli pentru achiziţie de active corporale

4.

4.1. Echipamente IT şi pentru comunicaţii;
4.2. Instalaţii, echipamente şi instrumente independente pentru cercetare
5.

Cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale (max. 10% din totalul
cheltuielilor eligibile ale proiectului)

5.1 Aplicaţii informatice
5.2 Licenţe
6.

Cheltuieli pentru achiziţionarea de clădiri

Cheltuielile pentru achiziţionarea de clădiri sunt eligibile în limita a max. 40% din totalul
cheltuielilor eligibile ale proiectului.
In cazul în care se efectuează şi lucrări de modernizare/extindere/consolidare/schimbare
destinație clădiri, atunci, acestea împreună cu cheltuielile pentru achiziţionarea de clădiri sunt
eligibile în aceeaşi limită de 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
In cazul în care clădirea se achiziționează împreună cu un teren mai mare decât amprenta la sol a
clădirii, în cadrul raportului întocmit de evaluatorul independent autorizat se va preciza separat
valoarea terenului, respectiv valoarea clădirii. Dacă pe terenul achiziționat împreună cu clădirea
nu se vor construi clădiri destinate activităților de CDI, atunci valoarea terenului nu este eligibilă.
Dacă se vor construi clădiri destinate activităților de CDI, atunci cheltuielile pentru achiziția de
teren sunt eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Costul de achiziţie al clădirii deja construite este eligibil dacă este certificat de un evaluator
independent autorizat, care confirmă că valoarea acesteia nu excede valoarea de piaţă şi respectă
condiţiile tehnice prevăzute în legislaţia naţională.
Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea unei imobilizări corporale recunoscută ca activ se
vor înregistra în contabilitate în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 privind reglementările
contabile privind situațiile financiare anuale/individuale și situațiile financiare anuale consolidate
şi vor reprezenta valoarea totală a activului. Aceeaşi regulă se aplică şi pentru imobilizările
necorporale.
Cu respectarea prevederilor art. 69, alin. (3), lit. c) din Regulamentul (UE) nr.1303/2013,
cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă, potrivit legii.
Pentru a fi eligibilă, cheltuiala cu TVA trebuie sa fie aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate in
cadrul proiectelor finanţate din fonduri.
In vederea întocmirii bugetului proiectului beneficiarul va semna o Declaraţie privind
eligibilitatea/ TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului în
conformitate cu modelul prezentat în Anexa 2.4 .
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În afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt
eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suportă
de către beneficiar, fără a fi luate în considerare la determinarea asistenţei financiare
nerambursabile.
În cazul în care solicitantul a optat pentru a da o declarație pe propria răspundere privind
nedeductibilitatea TVA, atunci, în cererea de finanțare, cheltuielile eligibile se calculează cu
TVA.
În afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt
eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suportă
de către solicitant, fără a fi luate în considerare la determinarea asistenţei financiare
nerambursabile. Cheltuielile pentru auditul final al proiectului, cheltuielile aferente
activității de informare și publicitate pentru proiect și cheltuielile aferente managementului
de proiect nu sunt eligibile, dar sunt obligatorii pentru proiect și vor fi suportate integral
de către beneficiar.
Condiţii generale de eligibilitate a cheltuielilor
a) să fie suportată de către beneficiar și plătită între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023,
b) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte
documente contabile cu valoare probatorie echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile
să poată fi auditate şi identificate;
c) să nu contravină prevederilor programului;
d) să fie cuprinsă în contractul /decizia/ordinul de finanțare, încheiat de către autoritatea de
management sau organismul intermediar, pentru aprobarea operaţiunii cu respectarea art. 65
alin.(11), art. 70 şi art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
e) să respecte prevederile legislației comunitare şi naționale aplicabile;
f) să nu fi făcut obiectul altor finanţări publice, în condiţiile legii;
g) să fie efectuate după data depunerii cererii de finanțare cu excepția cheltuielilor cu
achiziționarea de terenuri.
Alte condiții de eligibilitate a cheltuielilor
a) În cazul în care se achiziţionează o clădire în vederea demolării şi utilizării ulterioare a
terenului în scopul atingerii obiectivelor operaţiunii, este eligibil numai costul achiziției
terenului, în limita a 10%, din totalul cheltuielilor eligibile ale operaţiunii, în condițiile art.
69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
b) Costul de achiziţie al imobilelor deja construite, cu excepţia cazului prevăzut la alin a) de
mai sus, inclusiv terenul pe care se află construcţia, este eligibil dacă sunt îndeplinite
prevederile art.2, precum şi următoarele condiţii specifice:
 imobilul nu a fost achiziționat/construit prin intermediul unei finanţări
nerambursabile în ultimii 10 ani;
 imobilul este indispensabil implementării operațiunii;
 costul de achiziţie al imobilului este certificat de un evaluator independent autorizat,
care să confirme că valoarea acestuia nu excede valorii de piaţă, luând în calcul
condițiile tehnice ale imobilului.
Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:
a) dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții
pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;
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b) taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în
temeiul legislației naționale privind TVA-ul.
c) achiziționarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite cu o sumă mai mare de 10%
din cheltuielile totale eligibile
d) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
e) investițiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale activităților
enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE;
f) fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;
g) întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind
ajutoarele de stat;
h) investițiile în infrastructura aeroportuară, cu excepția celor legate de protecția mediului sau a
celor însoțite de investițiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al
acestei infrastructuri asupra mediului.
i) achiziţia de echipamente second-hand;
j) amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată.
Condiţii specifice privind investiţiile inițiale:
a) Investiţia trebuie să fie menţinută în regiunea beneficiară pentru minimum 5 ani pentru
întreprinderi mari sau 3 ani în cazul IMM-urilor, după finalizarea implementării proiectului.
Această prevedere nu interzice înlocuirea utilajelor sau echipamentelor devenite învechite ca
urmare a unor schimbări tehnologice rapide, cu condiţia ca activitatea să fie menţinută în
regiunea în cauză pentru perioada minimă specificată.
b) Nu sunt permise achiziţii în regim de leasing
c) Achiziţiile de echipamente second-hand nu sunt eligibile.
d) În cazul ajutoarelor acordate pentru o schimbare fundamentală în procesul de producție, în
sensul art. 2 pct.49 „investiții inițiale” și pct.51 „investiție inițială pentru o nouă activitate
economică” din Regulamentul 651/2014, costurile eligibile trebuie să depășească amortizarea
activelor legate de activitatea care trebuie modernizată în cursul celor trei exerciții financiare
precedente. În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile
eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 200 % valoarea contabilă a activelor reutilizate,
astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor.
e) Închirierea de active corporale nu este eligibilă pentru investiții inițiale pentru
departamentele de cercetare-dezvoltare. Costurile legate de închirierea de active corporale
pot fi luate în considerare în cazul terenurilor și clădirilor, contractul de închiriere trebuie să
continue cel puțin timp de cinci ani de la data preconizată de finalizare a proiectului de
investiții pentru întreprinderile mari și cel puțin timp de trei ani în cazul IMM-urilor.
f) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc
următoarele condiții:
 trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
 trebuie să fie amortizabile;
 trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu
cumpărătorul; și
 trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să
rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de
minimum cinci ani sau de trei ani în cazul IMM-urilor.
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2.5. Modalități de finanțare
Finanţarea proiectelor în cadrul acestei acțiuni este de tip nerambursabil şi constă în rambursarea
cheltuielilor eligibile făcute pentru realizarea proiectului, la valoarea şi în condiţiile stabilite prin
Contractul de finanţare (CF). Finanţarea proiectului este formată din cofinanţarea publică (FEDR
şi alocări din bugetul de stat) şi cofinanţarea privată (surse proprii ale solicitantului, împrumuturi
bancare etc.).
Finanțarea publică din fonduri nerambursabile pentru proiect nu va depăși următoarele
limite ca procent din cheltuielile eligibile:
Regiunea
Nord-Vest, Centru,
Nord-Est, Sud-Est,
Sud-Muntenia, SudVest Oltenia
Vest și județul Ilfov
Municipiul
București până la 31
decembrie 2017
Municipiul
București în
perioada 2018-2020

Întreprindere mare

Întreprindere
mijlocie

Întreprindere mică

50%

60%

70%

35%

45%

55%

15%

25%

35%

10%

20%

30%

În regiunea București-Ilfov, beneficiarii de tip întreprindere mare primesc ajutoare
regionale numai pentru investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice.
Bugetul proiectului este format din valoarea cheltuielilor eligibile şi neeligibile necesare
realizării proiectului. In cazul în care solicitantul a optat pentru a da o declaraţie pe propria
răspundere privind nedeductibilitatea TVA, atunci intensităţile maxime de finanţare ale
ajutorului de stat se aplică cheltuielilor eligibile calculate cu TVA.
Valoarea asistenţei financiare nerambursabile va rezulta după aplicarea cotelor de finanţare
precizate de regulile ajutoarelor de stat pentru activităţile şi costurile eligibile acceptate.
Orice investiție inițială demarată de același beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de trei
ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în același județ,
este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiții.
În cazul în care un astfel de proiect unic de investiții are costuri eligibile care depășesc 50 de
milioane EUR, calculate la tarifele și cursul de schimb de la data acordării ajutorului, valoarea
totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiții nu va depăși valoarea ajutorului ajustat
calculată conform formulei:
valoarea maximă a ajutoarelor = R × (A + 0,50 × B + 0 × C),
unde
 R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în zona în cauză la data acordării
ajutorului, excluzând bonusurile aplicabile intensității ajutoarelor pentru IMM-uri,
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 A reprezintă costurile inițiale eligibile în valoare de 50 de milioane EUR,
 B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 de milioane EUR și 100 de milioane
EUR,
 iar C este partea din costurile eligibile de peste 100 de milioane EUR.
Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat
Finanțarea publică este acordată pentru aceste tipuri de proiecte doar pentru activitățile și
proiectele care nu sunt şi nu au fost finanţate înainte din alte fonduri publice pentru aceleaşi
costuri eligibile (în concordanţă cu declaraţiile pe proprie răspundere ale beneficiarilor conform
Anexei 2.2 din Ghid).
Finanțarea publică acordată pentru aceste tipuri de proiecte poate fi cumulată cu alte ajutoare de
stat sau de minimis, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile diferite.
2.6. Lista documentelor însoțitoare

Denumire document

Model
anexa

în

Cerințe

Declaraţie pe proprie răspundere privind
eligibilitatea întreprinderii

2.1.1

semnată de reprezentantul legal
al instituţiei* - 2 ex. în original

Declaraţia solicitantului cu privire la evitarea
dublei finanţări din fonduri publice

2.2

semnată de reprezentantul legal
al instituţiei -2 ex. în original

Declaraţia de certificare a aplicaţiei

2.3

semnată de reprezentantul legal
al instituţiei -2 ex. în original

Declaraţia solicitantului privind eligibilitatea/
nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor
eligibile incluse în bugetul proiectului propus
spre finanţare din instrumente structurale
(unde este cazul)
Declaraţie pe proprie răspundere că terenul/
imobilul nu face obiectul unui litigiu

2.4

semnată de reprezentantul legal
al instituţiei – 2 exemplare în
original

2.5

semnată de proprietar, - 2 ex.,
original și copie**

Declaraţie pe proprie răspundere privind
încadrarea întreprinderii în categoria
întreprinderilor mici şi mijlocii, dacă este
cazul

2.6

semnată de reprezentantul legal
al instituţiei - 2 ex. în original

Declaraţie pe proprie răspundere in vederea
certificării efectului stimulativ

2.7

semnată de reprezentantul legal
al instituţiei - 2 ex. în original

Notă de fundamentare privind valorile 4
cuprinse în bugetele orientative din cererea de
finanţare

semnată de reprezentantul legal
al instituţiei - 2 ex. originale;
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Denumire document

Model
anexa

Cerințe

în

CD cu nota de fundamentare și
ofertele scanate
Studiu de fezabilitate, elaborat conform HG 5.1.1
nr. 28/2008, dacă este cazul***

3 CD-uri

Conţinutul cadru al documentaţiei de avizare 5.1.2
a lucrărilor de intervenţii (DALI), elaborat
conform HG nr. 28/2008, dacă este cazul***

3 CD-uri

Plan de afaceri****

3 CD-uri

5.4

Notă de certificare a costului de achiziție al
terenului/clădirii de un evaluator independent
autorizat, care confirmă că valoarea acestuia
nu excede valoarea de piață (unde este cazul)

2 copii**

Ante-contract de vânzare/cumpărare pentru
terenul/clădirea unde se va efectua investiția
(unde este cazul)

2 copii certificate „conform cu
originalul”, semnate de
reprezentantul legal al
solicitantului şi ştampilate

Titlu de proprietate pentru teren/clădire sau
contract de vânzare-cumpărare/ act de
concesiune/ contract de închiriere/ contract
comodat / act privind dreptul de administrare

2 copii certificate „conform cu
originalul”,
semnate
de
reprezentantul
legal
al
solicitantului şi ştampilate

Hotărârea AGA/ CA de aprobare a proiectului
pentru participarea la competiţie, precum şi a
contribuţiei financiare a solicitantului pentru
proiect

semnată de reprezentantul legal
al instituţiei - 2 ex. în original

Certificat de urbanism și copia cererii de
eliberare a Certificatului de urbanism (pentru
proiectele care prevăd doar achiziția de
echipamente și instrumente de cercetare se va
depune certificatul de urbanism pentru
informare)

original și copie**

Certificat constatator/ Extras de la Registrul
Comerţului cu informaţii despre acţionari,
capital social

RPC

Statut şi act juridic de înfiinţare a instituţiei

RPC

Situațiile financiare pe ultimii 3 ani

RPC

* Documentele solicitate pot fi semnate și de către un reprezentant împuternicit . În acest caz,
se va prezenta actul oficial intern de delegare de semnătură.
**) pe copie se specifică „conform cu originalul”, se semnează de reprezentantul legal al
instituţiei şi se ştampilează.
***) Cazul în care se propun lucrări de construcții pentru investiții noi, inclusiv extinderi,
precum și lucrări de construcții pentru realizarea intervențiilor la construcții existente:
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Documentația tehnico-economică pentru proiectul complex de investiții, care cuprinde atât
lucrări de construcții pentru realizarea obiectivelor de investiții noi, inclusiv extinderi, precum
și lucrări de construcții pentru realizarea intervențiilor la construcții existente, inclusiv
instalațiile aferente, asimilate obiectivelor de investiții, se elaborează in următoarele etape:
a) efectuarea expertizei tehnice/auditului energetic la construcțiile existente, inclusiv instalațiile
aferente, care fac obiectul lucrărilor de intervenții definite la art. 3 lit. d) din hotărâre;
b) elaborarea studiului de fezabilitate pentru întregul proiect complex de investiţii, cu
includerea elementelor specifice din documentația de avizare pentru lucrări de intervenții la
construcții existente, inclusiv instalațiile aferente, fără elaborarea distinctă a acesteia;
c) întocmirea devizului general pentru întregul proiect complex de investiții, cu evidențierea
distinctă pe capitole și subcapitole de cheltuieli a valorii aferente lucrărilor de investiții și
lucrărilor de intervenții la construcții existente, inclusiv instalații aferente.
****) Planul de afaceri este obligatoriu indiferent de tipul de proiect

3. Verificare, evaluare și selecție
Cererile de finanțare depuse vor parcurge un proces de verificare, evaluare şi selecţie, în vederea
stabilirii proiectelor aprobate pentru cofinanţare. Procesul de verificare, evaluare şi selecţie
constă în parcurgerea următoarelor etape:
 etapa de verificare formală şi a eligibilităţii solicitantului şi a proiectului;
 etapa de evaluare tehnică şi financiară a propunerii de proiect
 selecţia proiectelor.
Etapa de verificare formală şi a eligibilităţii solicitantului şi a proiectului se va realiza de
personalul OI Cercetare cu responsabilităţi de implementare, din birourile regionale.
Etapa de evaluare tehnică şi financiară a propunerii de proiect şi selecţia proiectelor este
organizată de unitatea de implementare de la nivel central.
În acest scop, se vor organiza Grupe de Evaluare, în funcţie de domeniul propunerilor. Fiecare
Grupă va fi compusă din 3 specialişti (din care 2 specialiști cu expertiză științifică în domeniul
proiectului). Un reprezentant al DG-OI va asigura Secretariatul Grupei de Evaluare fără însă să
aibă drept de punctare.
Rezultatele parcurgerii celor două etape menționate mai sus vor fi comunicate solicitantului, în
scris.
3.1. Verificarea formală și a eligibilității
Pentru verificarea formală a propunerii de proiecte este necesară îndeplinirea următoarelor
condiţii:
 cererea de finanţare a fost înregistrată electronic, după publicarea Cererii de propuneri
de proiecte, până la termenul limită de depunere precizat în cererea (apelul ) de proiecte;

ATENȚIE!



Dacă cererea de finanţare nu a fost înregistrată electronic, propunerea de
proiect nu va fi primită şi nici înregistrată de personalul OI Cercetare la
momentul depunerii documentelor însoţitoare.

solicitanţii sunt înregistraţi in RPC, iar documentele şi datele sunt actualizate;
documentele însoţitoare au ajuns şi au fost înregistrate la Biroul Regional OI .
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Regulile de verificare formală:






Verificarea formală a propunerilor de proiecte este organizată de Birourile Regionale OI.
Verificarea formală presupune completarea listei de verificare formală (anexă la Cererea
de propuneri de proiecte). Răspunsurile la întrebările legate de verificarea formală pot fi
„Da”, sau „Nu”.
Dacă propunerea este incompletă, în sensul că lipsesc unele documente însoţitoare sau
unul sau mai multe dintre aceste documente nu sunt semnate şi ştampilate conform
cerinţelor, solicitantul va primi o scrisoare/fax de înştiinţare din partea OI Cercetare
pentru a-şi completa propunerea. Dacă în 5 zile de la primirea scrisorii/faxului,
solicitantul nu se conformează cerinţelor, propunerea este respinsă.
Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obţină răspuns pozitiv („Da”) la toate întrebările.
În caz contrar, propunerea este respinsă

Verificarea eligibilităţii solicitantului şi a proiectului
Sunt verificate din punct de vedere al eligilibilităţii doar propunerile de proiecte admise în urma
verificării formale.
Reguli de verificare a eligibilităţii:





Verificarea eligibilităţii este organizată de Birourile Regionale ale OI.
Verificarea eligibilităţii presupune verificarea eligibilităţii atât a solicitantului, cât şi a
propunerii conform fişei de eligibilitate (anexă la Cererea de propuneri de proiecte).
Răspunsurile la întrebările legate de verificarea eligibilităţii pot fi „Da” sau „Nu”.
Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obţină răspuns pozitiv („Da”) la toate întrebările.
În caz contrar, propunerea este declarată neeligibilă şi nu se evaluează.

La încheierea etapei de verificare formală şi a eligibilităţii, solicitanţilor li se trimit scrisori de
acceptare sau de respingere, după caz.
3.2. Evaluarea propunerilor
Vor fi evaluate doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale şi a eligibilităţii.
Evaluarea propunerilor de proiecte se desfăşoară în două faze:
-

Faza evaluării individuale

Fiecare evaluator acordă un punctaj pentru fiecare criteriu examinat şi consemnează un
comentariu ataşat punctajului.
-

Faza evaluării în panel

Evaluatorii din panel completează Fişa de evaluare panel care cuprinde punctajele, comentariile
şi recomandările privind propunerea. Fişa de evaluare panel se întocmeşte de către unul dintre
evaluatori şi este semnată de către membrii panelului.
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În cazul în care nu se ajunge la consens în privinţa punctajului, propunerea se transmite spre
evaluare unei alte grupe şi dacă nici în această grupă nu se obţine consens în privinţa punctajului,
se face media aritmetică a punctajelor propuse de fiecare membru al grupelor de evaluare.
Pentru evaluare se va analiza conţinutul Cererii de finanţare, Studiului de fezabilitate/DALI, al
Planului de Afaceri. Fiecărui criteriu de evaluare îi corespund subcriterii care vor putea avea în
urma evaluării următorul punctaj:
propunerea nu răspunde subcriteriului sau se adresează într-o manieră vagă, fără
să răspundă concret cerinţelor
1 punct
propunerea răspunde subcriteriului, deşi unele aspecte mai pot fi îmbunătăţite
2 puncte
propunerea se adresează pe deplin tuturor aspectelor relevante ale subcriteriului
analizat
Fiecare subcriteriu trebuie analizat şi punctat corespunzător. Fiecare punctaj acordat trebuie
justificat cu argumente relevante pentru Solicitantul finanţării nerambursabile.
Nu se acordă punctaj cu zecimale
0 puncte

CRITERII ELIMINATORII
CRITERII ELIMINATORII
DA
1.Proiectul se încadrează în unul dintre domeniile de specializare
inteligenta sau sănătate, definite în anexa 3 a ghidului solicitantului
(evaluarea îndeplinirii acestui criteriu se va realiza pe baza datelor menționate de
solicitant în cererea de finanțare și a documentelor însoțitoare relevante)
2. Proiectul necesită finanțare nerambursabilă (RRF/C <9%)*
(se verifică cf. Planului de Afaceri secțiunea 6 a)
ATENȚIE!

NU

Dacă răspunsul este NU la oricare dintre criteriile eliminatorii în urma
evaluării, proiectul se respinge fără a mai fi evaluată îndeplinirea celorlalte
criterii.

Criteriul 1. Relevanță și impact
Criteriu
1. Relevanţa și impactul socio-economic al proiectului
Contribuţia proiectului la creșterea performanței în cercetare,
a cooperării internaționale și la dezvoltare aptitudinilor
întreprinderii de utilizare a rezultatelor de CD
Măsura în care investiția propusă va contribui la obţinerea de
rezultate direct aplicabile pe piaţă și va conduce la creșterea
competitivității întreprinderii
Gradul de noutate/ unicitate a aparaturii si/sau a
echipamentelor propuse prin proiect in context național
comparativ cu contextul internațional
Relevanţa sectorului economic în care se vor înscrie
rezultatele CD anticipate pentru strategia de competitivitate/
strategii sectoriale / strategii regionale
Număr de noi locuri de munca respectiv posturi create și

Scor
maxim

Factor de
ponderare

10

4

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

Scor
obținut
40
(max)
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ocupate în CD in cadrul întreprinderii ca urmare a
implementării proiectului.
Pentru evaluarea acestui criteriu se vor examina:
Cererea de finanţare, în special capitolele:
3 Informații privind alte finanțări publice primite
4 Informații privind proiectul,
5 Indicatori,
9 Lista echipamentelor propuse prin proiect
precum și Studiul de fezabilitate/DALI după caz, Planul de afaceri secțiunea 3, secțiunea 4 și
secțiunea C.
1.1 Contribuţia proiectului la creșterea performanței în cercetare, a cooperării internaționale
și la dezvoltare aptitudinilor întreprinderii de utilizare a rezultatelor de CD
Se va evalua relevanța proiectului pentru dezvoltarea capacităţii de cercetare-dezvoltare în cadrul
întreprinderii. Se va puncta pozitiv experiența anterioară în CD, rezultate obținute, personal
propriu alocat activității de CD.
Se va evalua relevanţa ştiinţifică a infrastructurii propuse dacă beneficiarul face dovada că prin
intermediul acesteia poate să continue sau să dezvolte proiecte cu parteneri internaţionali, atât
pentru activităţi de cercetare cât şi pentru dezvoltarea de produse, dacă aceste dezvoltări sunt
susţinute şi de această infrastructură.
Se va evalua pozitiv dacă întreprinderea face parte dintr-o grupare economică și cu ajutorul
infrastructurii realizate prin proiect își întărește poziția în cadrul acesteia.
Se va evalua modul în care, prin realizarea proiectului, întreprinderea va dezvolta aptitudini de
utilizare a rezultatelor de CD. Se va evalua calitatea echipei propusă pentru operarea
infrastructurii (competențe, experiență, brevete etc), numărul de persoane noi angajate ca urmare
a implementării proiectului/menținute.
1.2 Măsura în care investiția propusă va contribui la obţinerea de rezultate direct aplicabile pe
piaţă și va conduce la creșterea competitivității întreprinderii
Se va face o analiză a rezultatelor CD propuse de solicitant, a gradului lor de aplicabilitate pe
piață și a nivelului lor de noutate. Se va evalua modul în care aceste rezultate vor avea o piață de
desfacere și/sau răspund unei nevoi de piață identificată
Se va analiza modul în care investiția propusă va contribui la creșterea nivelului tehnologic al
întreprinderi, va introduce fluxuri tehnologice noi, inovatoare comparative cu cele existente la
momentul solicitării finanțării.
Se va evalua pozitiv dacă întreprindere îşi întăreşte poziţia pe piață ca urmare a realizării
investiției.
1.3 Gradul de noutate/ unicitate a aparaturii si/sau a echipamentelor propuse prin proiect in
context național comparativ cu contextul internațional
Se va analiza modul în care laboratoarele/centrele de cercetare vor fi dotate cu echipamente
moderne, avansate, competitive la nivel internaţional, dar în același timp, care servesc direct
domeniului căruia i se adresează proiectul.
1.4 Relevanţa sectorului socio-economic în care se vor înscrie rezultatele CD anticipate pentru
strategia de competitivitate/ strategii sectoriale / strategii regionale
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Se va evalua relevanța domeniului căruia i se adresează rezultatele anticipate CD obținute cu
investiția propusă prin proiect, în cadrul strategiei naționale de competitivitate sau altor strategii
sectoriale sau în cadrul strategiilor regionale.
1.5 Număr de noi locuri de munca respectiv posturi create și ocupate în CD in cadrul
întreprinderii ca urmare a implementării proiectului.
Se va evalua propunerea din punct de vedere al realismului acesteia privind numărul de noi
posturi create în CD ca urmare a implementării proiectului. Se va acorda punctaj maxim la acest
criteriu dacă raportul între valoarea totală a proiectului şi numărul de posturi ce vor fi create în
activităţi de CD ca urmare a realizării proiectului este mai mic de 4.000.000 lei per angajat. Se
va evalua modul în care proiectul va contribui la menținerea locurilor de muncă existente în
departamentul de CD al întreprinderii.

Criteriul 2: Calitate si maturitate
Criteriu
2. Calitatea şi maturitatea proiectului
2.1. Corelarea între activităţile propuse, resursele necesare şi
rezultatele proiectului, calitatea propunerii
2.2 Gradul de pregătire/maturitate a proiectului
2.3 Structura și justificarea bugetului propus
2.4 Metodologia de implementare a proiectului
2.5 Capacitatea de implementare/mangement a proiectului

Scor
Factor de
Scor
maxim ponderare obținut
30
10
3
(max)
2
6
2
2
2
2

6
6
6
6

Pentru evaluarea acestui criteriu se vor examina
Cererea de finanţare, în special capitolele:
4 Informații privind proiectul
5 Indicatori
7.4 Achiziții
8 Pachetul de finanţare a proiectului,
precum și CV-urile echipei de management, Nota de fundamentare, Studiul de fezabilitate/DALI
după caz, Planul de afaceri secțiunea A 2, B.3, capitolul C, capitolul D și capitolul E.
2.1. Corelarea între activităţile propuse, resursele necesare şi rezultatele proiectului, calitatea
propunerii
Se va evalua măsura în care solicitantul a identificat corect activitățile proiectului în funcție de
scopul propus al proiectului și rezultatele așteptate. Derularea activităţilor trebuie să urmeze o
secvenţă logică şi să conducă la rezultatele propuse, iar resursele umane şi financiare să fie
estimate şi repartizate adecvat pe activităţi. Se va analiza dacă planificarea activităților este
realistă, în concordanță cu studiile tehnice și asigura realizarea obiectivelor propuse. Se va
analiza dacă proiectul conţine indicatori măsurabili şi cuantificabili ce pot fi verificaţi în mod
obiectiv.
Se va analiza corelarea datelor și informațiilor cuprinse in cererea de finanțare cu datele si
informațiile cuprinse în studiile tehnice.
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Se va analiza calitatea Studiului de fezabilitate/ DALI (după caz) în ceea ce privește faptul că:
- datele sunt suficiente, corecte şi justificate, susținute de date oficiale
- estimarea costurilor de operare şi a veniturilor generate de investiţie este realistă şi corelată
cu ipotezele asumate,
- devizele (general şi pe obiective) estimative sunt clare, complete, realiste şi strâns corelate cu
părţile desenate (după caz),
- părţile desenate sunt complete şi corespund cu părţile scrise, soluţia tehnică propusă prin
proiect răspunde în totalitate scopului/obiectivelor acestuia (după caz).
Se va analiza calitatea Planului de afaceri în ceea ce privește faptul că:
- datele prezentate sunt suficiente, corecte şi susţin implementarea proiectului;
- piața țintă este identificată corect, mediul concurențial este corect identificat și analizat,
analiza pieţei susţine cererea de produse/procese/servicii propuse, este prezentat avantajul
competitiv al produselor/proceselor/serviciilor/rezultate ca urmare a implementării
proiectului. Strategia de marketing identifică instrumente adecvate şi eficiente de
promovare/susținere a produselor/proceselor/serviciilor rezultate în urma implementării
proiectului și va argumenta întărirea poziției pe piață a întreprinderii. Proiecţiile financiare
sunt corelate cu analiza pieței țintă, a sectorului economic și a strategiei de marketing, sunt
realiste şi realizabile. Bugetul proiectului și planul de finanțare este corelat întreg planul de
afaceri.
Se va acorda o deosebită atenție corelării între activitățile care se desfășoară/ se vor desfășura în
laboratoarele/centrele de cercetare dotate cu echipamentele/aparatura achiziționate prin proiect și
modernizate /nou construite (după caz) și
- tipul și relevanța echipamentelor/aparaturii solicitate prin proiect
- tipul și relevanța lucrările propuse (construcții/modernizări, după caz).
2.2 Gradul de pregătire/maturitate a proiectului
Se va analiza gradul de pregătire/maturitate a proiectului din perspectiva existenței tuturor
avizelor, autorizaţiilor, acordurilor necesare pentru demararea lucrărilor și/sau a stadiului
realizării procedurilor de achiziții publice prevăzute prin proiect, în corelare cu activitățile
proiectului durata estimată a activităților (așa cum sunt prevăzute in cererea de finanțare).
Se va aprecia pozitiv dacă proiectul poate să înceapă lucrările de construcţie în maximum 6 luni
de la data semnării contractului de finanţare și/sau să demareze toate procedurile de achiziții
publice prevăzute în maximum 2 luni de la data înregistrării cererii de finanțare, ținând cont de
realismul acestor date în corelare cu calendarul propus al activităților.
2.3 Structura și justificarea bugetului propus
Se va analiza dacă bugetul proiectului este corect întocmit și corelat cu activităţile proiectului.
Se va analiza dacă devizul general (numai în cazul existenței SF/DALI) este corelat cu bugetul
proiectului ținând cont de eligibilitatea cheltuielilor prevăzute în apelul de proiecte/ghidul
solicitantului.
Se va analiza dacă articolele de buget sunt adecvate proiectului și corect încadrate în categoriile
de cheltuieli, respectă eligibilitatea cheltuielilor prevăzute în apelul de proiecte/ghidul
solicitantului și se încadrează în limitele/plafoanele prevăzute.
Referitor la structura bugetului și devizului se va evalua rezonabilitatea valorilor cuprinse în
bugetele orientative din cererea de finanțare pe baza analizei datelor din nota de fundamentare și
ofertele depuse de aplicant. Se va urmări dacă costurile corespund prețurilor de piață. Dacă se
constată că bugetul nu este corect fundamentat, respectiv că valorile nu sunt susținute de o
justificare corectă în ceea ce privește nivelul prețurilor utilizate, evaluatorii vor propune o
micșorare corespunzătoare a bugetului orientativ.
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2.4 Metodologia de implementare a proiectului;
Se va evalua metodologia de implementare respectiv modul în care va fi gestionată implementarea
activităților proiectului şi mecanismul de monitorizare, evaluare şi control necesar implementării
proiectului în corelare cu capacitatea echipei propuse de a implementa proiectul și

responsabilitățile individuale prevăzute, descrierea activităților avute în vedere și durata de
realizare.
Se vor analiza riscurile posible pentru realizarea proiectului şi se va evalua modul în care acestea
sunt identificate de către solicitant, precum şi modul în care sunt combătute cu soluţii fezabile.
2.5 Capacitatea de implementare/mangement a proiectului
Se va analiza propunerea solicitantului de organizare a echipei de management. Se vor analiza
CV-urile echipei care va asigura managementul proiectului, sarcinile şi responsabilităţile în
cadrul proiectului corelate cu activităţile previzionate a se realiza, corelarea între competențele și
experiența relevantă a fiecărui expert propus cu cerințele postului și activitățile/rsponsabilitățile
ce cad în sarcina acestuia.
Criteriul 3: Sustenabilitate și capacitatea de operare
Criteriu
3. Sustenabilitatea proiectului și capacitatea de operare a
solicitantului
3.1 Fluxul financiar net de numerar generat de afacere în
varianta implementării proiectului, pe orizontul de analiză a
investiției, este pozitiv
3.2 Capacitatea de a asigura menţinerea, întreţinerea şi

Scor
maxim
10
2

Factor de
Scor
ponderare obținut
30
3
(max)
6

2

6

2

6

2

6

2

6

funcţionarea investiţiei după încheierea proiectului şi încetarea
finanţării nerambursabil

3.3 Existenţa unui colectiv cu experienţă în cadrul
departamentului CD sprijinit și capacitatea de a menține sau
dezvolta activități de CD după finalizarea proiectului
3.4 Analiza pieţei susţine cererea pentru produsele/ procesele/
serviciile rezultate în urma implementării proiectului
3.5 Contribuţia la promovarea dezvoltării durabile şi a
egalităţii de şanse
Pentru evaluarea acestui criteriu se vor examina
Cererea de finanţare, în special capitolele:

4.8 Managementul proiectului și resursele umane alocate proiectului,
6 Sustenabilitatea proiectului
7 Concordanta cu politicile UE și legislația națională
8 Pachetul de finanţare a proiectului,
Precum și CV-urile echipei de operare, Planul de afaceri capitolele B4, C și E.
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3.1 Fluxul financiar net de numerar generat de afacere în varianta implementării proiectului, pe
orizontul de analiză a investiției, este pozitiv
Se vor evalua rezultatele analizei financiare din Planul de afaceri. Rezultatele analizei financiare
trebuie să demonstreze capacitatea întreprinderii de a susţine financiar investiţia pe orizontul de
analiză a investiției (15 ani).
3.2 Capacitatea de a asigura menţinerea, întreţinerea şi funcţionarea investiţiei după încheierea
proiectului şi încetarea finanţării nerambursabil
Solicitantul va dovedi capacitatea de a asigura menţinerea, întreţinerea şi funcţionarea investiţiei
după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile luând în considerare costuri de
operarea si menținere precum și veniturile estimate în cadrul proiecțiilor financiare, realiste ,
fezabile, justificabile.
3.3 Existenţa unui colectiv cu experienţă în cadrul departamentului CD sprijinit și capacitatea
de a menține sau dezvolta activități de CD după finalizarea proiectului
Se va evalua existența și calitatea colectivului care va opera infrastructura propusă. Se va evalua
propunerea solicitantului privind organizarea acestui colectiv ținând cont de corelarea
posibilităților de lucru oferite de noua infrastructură cu atribuțiile membrilor colectivului propus,
calificarea și aptitudinile fiecărui membru al colectivului.
Se va evalua modul în care solicitantul poate asigura surse proprii sau alte surse de finanțare
pentru activitățile de CD ale întreprinderii. Se va analiza măsura în care, după finalizarea
finanţării, solicitantul a prevăzut instrumente şi activităţi pentru a-și asigura continuitatea,
dezvoltarea și valorificarea rezultatelor obţinute, capacitatea de a menține sau dezvolta
activitatea de CD a întreprinderii. Se va acorda atenție indicatorilor de rezultat propuși prin
proiect.
3.4 Analiza pieţei susţine cererea pentru produsele/ procesele/ serviciile rezultate în urma
implementării proiectului
Se va evalua dacă studiul de piaţă susţine cererea produsele/serviciile/procesele ce vor fi
realizate cu ajutorul infrastructurii realizate prin proiect, avantajul competitiv al acestora este
corect explicat, analiza competitorilor este realista, strategia de marketing este adecvata.
3.5 Contribuţia la promovarea dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse
Se va evalua contribuţia proiectului la promovarea dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse
(modul în care prin proiect se asigură echipamente cu un consum redus de materii prime, energie,
prietenoase cu mediul etc, se asigură implicarea egală a femeilor, tinerilor, persoanelor cu
dizabilități atât în etapa de implementare a proiectului cât și în etapa de operare a proiectului etc)
Organismul Intermediar transmite solicitanţilor fişele de evaluare şi furnizeaza informaţii legate
de modul de depunere a eventualelor contestaţii. Rezultatele evaluării se publică pe pagina
www.poc.research.ro (pe pagina destinată competiției de propuneri de proiecte).
3.3. Depunerea și soluționarea contestațiilor
Contestaţiile se depun sau se transmit la Organismul intermediar pentru Cercetare in termen de 5
zile de la data comunicarii rezultatelor evaluarii. Contestatiile vor fi analizate de Comisia pentru
rezolvarea contestaţiilor. Comisia de rezolvare a contestaţiilor va analiza şi va răspunde în scris
la aspectele semnalate în contestaţie.
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Contestaţiile se vor referi numai la eventualele vicii de procedură pe care solicitantul le
consideră neconforme cu precizările din „Cererea de propunere de proiecte” şi „Ghidul
Solicitantului” privind metodologia de evaluare şi selecţie a proiectelor. Contestaţiile vor fi
semnate de către directorul de proiect şi reprezentantul legal al instituţiei.
3.4. Reguli specifice de selecție
După finalizarea etapei de evaluare și selecție a proiectelor, vor fi admise la finanțare numai
acele propuneri care îndeplinesc simultan următoarele condiții:
 Au un punctaj total ≥ 60 de puncte ȘI
 Au obținut un scor ≥ de 5 puncte (calculat fără factorul de ponderare) la oricare dintre
criteriile din grilă.
Propunerile care au obținut același punctaj se departajează în funcție de scorul obținut pentru
criteriul „Relevanța proiectului”.
Propunerile de proiecte „admise la finanţare” vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a
punctajelor obţinute.
Vor fi selectate pentru finanţare propunerile de proiecte „admise la finanţare” în ordinea
descrescătoare a punctajelor totale, în limita bugetului competiţiei anunţat în „Cererea de
propuneri de proiecte”. În cererea de propuneri de proiecte pot fi stabilite și alte condiții.
Propunerile de proiecte admise pentru finanţate se publica pe pagina www.poc.research.ro (pe
pagina destinată competiției de propuneri de proiecte).

4. Indicații specifice privind completarea Cererii de Finanțare pentru acest tip
de proiect
Punctul 1 Informații privind solicitantul
Solicitantul va completa informațiile de la punctele 1.8 și 1.8.1 după cum urmează
1.8 Cod CAEN

< codul CAEN de activitate la care se adreseaza proiectul (poate fi
cel principal sau unul secundar>

1.8. 1. Sectorul economic

< se precizează sectorul/sectoarele economic/e căruia/cărora se
adresează rezultatele proiectului >

Punctul 4.1 Date generale
Solicitantul va completa informațiile de la ultimul rând al tabelului după cum urmează
Domeniul și subdomeniul în < se va preciza unul sau mai multe dintre subdomeniile ( x.y.zcare se încadrează proiectul
denumirea ) din Anexa 3 la ghidul solicitantului >

SECȚIUNEA A pag. A-28

Punctul 4.5 Justificarea și contextul proiectului
Se va prezenta contextul național și internațional în domeniul proiectului; Gradul de noutate în
context naţional comparativ cu nivelul internaţional; Care sunt serviciile de cercetare noi/
îmbunătăţite care se pot oferi în urma implementării proiectului; necesitatea activităţilor propuse
spre finanţare pentru atingerea scopului proiectului (modul în care ele sunt necesare pentru
dezvoltarea activităţilor de CDI propriu-zise: prin extinderea activităţilor existente, prin
abordarea de tematici noi de cercetare/dezvoltare în domeniul/subdomeniul de specializare
inteligentă, prin contribuţia la creşterea competitivităţii sectorului economic la care se adresează
rezultatele obținute din activitățile de cercetare realizate cu investiția propusă, relevanţa
ştiinţifică a investiției prin intermediul căreia solicitantul poate să continue sau să dezvolte
proiecte cu parteneri internaţionali, atât pentru activităţi de cercetare, cât şi pentru dezvoltarea de
produse etc); se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanţarea este o componentă a
unui alt proiect mai complex sau continuarea altui proiect; se va justifica modul în care proiectul
promovează excelența și specializarea inteligentă.
Punctul 4.6 Beneficiarii direcți ai proiectului
Solicitantul trebuie să precizeze cine sunt beneficiarii direcți ai proiectului si să descrie cum vor
beneficia de rezultatele proiectului întreprinderile, precum şi numărul utilizatorilor potenţiali de
servicii /produse ulterior finalizării activităților proiectului.
Punctul 4.7 Descrierea proiectului
Solicitantul va trebui să precizeze pentru activitățile de construcție/modernizare/ extindere etc
laboratoarele de cercetare noi/ modernizate și activitățile de CDI corespunzătore pentru care se
realizează investiția. In cazul echipamentelor propuse pentru achiziționare, se va descrie
activitatea laboratorulului în care vor funcționa.
Punctul 5 Indicatori
Indicatori de realizare (la alegere)
 Numărul de cercetători care lucrează în departamentele cu facilitați
îmbunătățite (locuri de muncă noi și menținute) – echivalent normă
întreagă
 Număr de noi cercetători care lucrează în entitatea sprijinită (locuri de
muncă nou create) - echivalent norma întreagă
 Locuri noi de muncă, altele decât CD, în entitatea sprijinită
 Laboratoare CD modernizate ca urmare a proiectului (număr)
 Laboratoare CD nou create prin proiect (număr)
 Echipamente CD în valoare de peste 100.000 euro achiziţionate pe proiect
(număr)
 Total echipamente CD achiziţionate pe proiect (număr)
 Valoarea contribuției private in proiect eligibile și neeligibile (lei)

Indicatori de rezultat (la alegere)
 Număr propuneri de proiecte depuse pentru Orizont 2020
 Valoare proiecte contractate cu Orizont 2020 (euro)
 Co-publicaţii ştiinţifice public-private (număr)
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Indicatorii marcați (bold) fac parte din indicatorii de program și este obligatorie alegerea unora
dintre aceștia. Valoarea indicatorilor de realizare se calculează la sfârșitul perioadei de
implementare a proiectului. Valoarea indicatorilor de rezultat se calculează la sfârșitul perioadei
de durabilitate.
În contractul de finanţare se prevede că, în raport cu obligaţia asumatã de către Beneficiar, în
situaţia în care proiectul nu realizează integral indicatorii asumaţi prin contract, finanţarea
nerambursabilă acordată va fi redusă proporţional, cu excepţia cazurilor temeinic justificate.

