
1. Cine poate fi beneficiar al unui Cec de Inovare?  

R: Beneficiarul este intreprindere mica sau mijlocie - IMM, in sensul prevederilor 

Regulamentului (UE) nr. 651/2014 si a Legii nr. 346/2004 privind stimularea 

infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile 

ulterioare precum si a Legii nr 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare si a OUG 44/2008 privind desfasurarea 

activitatilor economice de catre persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si 

intreprinderi familiale, care respecta conditiile de eligibilitate. 

 

2. Beneficiarul unui Cec de Inovare trebuie sa fie inscris in Registrul Potentialilor 

Contractori - RPC? 

R: Da, Administratorul schemei de Ajutor de minimis pentru Cecuri de Inovare 

verifica validitatea datelor inscrise in RPC.  

 

3. Care este anul la care se face referire pentru completarea Anexei III.3? 

R: Pentru completarea Anexei III.3 se utilizeaza indicatorii financiari din anul 2015, la 

contractarea Cecului de Inovare se va solicita Beneficiarului anexa pentru exercitiul 

contabil din anul 2016. 

 

4. O persoana responsabil de proiect de la Furnizorul de servicii poate fi responsabil de 

proiect la doua proiecte Cecuri de Inovare depuse de Beneficiari diferiti? 

R: Da. 

 

5. Beneficiarul poate justifica contributia proprie in natura? 

R: Nu, contributia proprie a Beneficiarului de minim 10% din valoarea Cecului de 

Inovare va fi asigurata prin transfer bancar in contul Furnizorului de servicii. 

 

6. Care este durata unui proiect Cec de Inovare?  

R: Cecul de Inovare se deruleaza pe o perioadă de maxim 6 luni. 

 

7. Bibliografia face parte din Cererea de finantare? 

R: Bibliografia poate fi anexata Cererii de finantare (maxim o pagina). 

 

8. O ferma care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse 

agricole, poate fi eligibila ca Beneficiar IMM pentru un Cec de Inovare?  

R: Nu sunt eligibile IMM-urile care activeaza in domeniul productiei primare de 

produse agricole in conformitate cu art. 5 alin. b din Schema de Ajutor de Minimis 

pentru Cecuri de Inovare. 

 

9. Beneficiarul poate sa achizitioneze materiale? 

R: Cheltuielile sunt efectuate de Furnizorul de servicii nu de Beneficiar.  

 

10. Furnizorul de servicii poate sa achizitioneze materii prime si auxiliare? 

R: Cheltuielile cu materii prime si auxiliare sunt eligibile, dar nu sunt eligibile 

materiale si serviciile destinate productiei.  



11. Cererea de finantare se depune in limba romana? 

R: Da. 

 

12. Cheltuielile de deplasare si cheltuielile de capital sunt cheltuieli eligibile? 

R: Nu. 

 

13. Pentru completarea Anexei III.3 se pot utiliza indicatorii financiari din anul 2016 (in 

urma aprobarii OMF 166/2017 pentru intocmirea situatiilor financiare ale anului 

2016)? 

R: Da, daca Beneficiarul a depus la ANAF situatiile financiare pentru anul 2016. 


