
Întrebări frecvente Bridge Grant – Competiția 2016 

 

 
1. Ce cuprind cheltuielile privind stocurile? 

Vă rugăm consultați HG 134/2011, articolul 6 http://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/cercetare/HG-

nr-134-din-2011.pdf. 

 

2. Cheltuieli privind taxele conferințelor sunt eligibile? 

Da, de la deplasări. 

 

3. Documentul trebuie scris cu o spațiere între linii de 1,5 sau 1,15?  

Documentul se va scrie cu spațiere între linii de 1,5 conform pachetului de informații. 

 

4. La punctul IV se introduce o variantă scanată a acordului de parteneriat semnat și ștampilat? 

Acordul de parteneriat se completeaza în cererea de finanțare la punctul IV. Confirmarea celor 

prezentate în cererea de finanțare se face prin semnarea Anexei III.5 – Declarație de confirmare. 

 

5. Participarea la competiția „Bridge Grant” ca director de proiect exclude participarea la competiția 

de tip "Proiect experimental demonstrativ"?  

Nu. 

 

6. Un agent economic care are în bilanțul anului pe 2014 cifra de afaceri 0 și pierderi declarate poate fi 

eligibil? 

Nu. 

 

7. Care este numărul maxim de membri pentru echipa Coordonatorului? 

Nu există un număr maxim.  

 

8.Agentul economic trebuie sa fie persoană juridică română? 

Da. 

 

9. Achiziția echipamentelor este eligibilă? 

Nu. 

 

10. Agentul economic care vine în parteneriat în cadrul unui proiect trebuie să aibă cod CAEN de 

cercetare? 

Nu. 

 

11. Un agent economic poate face parte din mai multe propuneri de proiect? 

Necesitatea (problema ce urmează a fi soluționată prin propunerea de proiect) definită de agentul 

economic se poate regăsi doar într-o singură propunere de proiect. 

 

12. În cererea de finanțare, la redactare se poate folosi un  font de 10 pentru tabele și în legendele de la 

figuri? 

Da. 

 

13. Cercetătorii străini (UE si Republica Moldova) pot fi incluși în echipa de proiect? 

Da, cu respectarea legislației în vigoare privind angajarea cetățenilor străini. 

 

14. Un ONG poate fi agent economic? 

Conform schemei de ajutor de stat, agentul economic este o entitate care prestează activități cu 

caracter economic, adică activități care constau în oferirea de bunuri și/sau servicii pe piață, indiferent 

de statutul său legal sau modul de finanțare. 

 

http://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/cercetare/HG-nr-134-din-2011.pdf
http://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/cercetare/HG-nr-134-din-2011.pdf


15. De cine va fi semnată Anexa III.5 – Declarația de confirmare dacă propunerea de proiect este 

depusă de o universitate de drept public (coordonatorul proiectului), în parteneriat cu o organizație de 

cercetare de drept public sau privat, împreună cu un agent economic? 

Anexa III. 5 trebuie semnată de toți partenerii 


