Proiect de transfer la operatorul economic
Pachet de informații PTE 2019 (consultare publică)
1. Scop
Creşterea competitivităţii mediului economic prin asimilarea
rezultatelor CDI ale organizațiilor de cercetare şi transferul acestor
rezultate către piață.
3.Conditii de participare,
Propunerea de proiect este depusă de o întreprindere
(coordonatorul proiectului), în sensul legislației în vigoare din
domeniul ajutorului de stat, care are în obiectul său de activitate
cercetarea și dezvoltarea tehnologică, în parteneriat cu cel puțin o
organizație de cercetare publică.
Din structura parteneriatului pot face parte şi alte întreprinderi
(dacă fac parte din același Cluster cu coordonatorul proiectului).
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Observații primite (structurate)
Creșterea competitivitățiii mediului economic prin asimilarea rezultatelor CDI ale INCDurilor și transferul acestor rezultate către piață. INCD-urile sunt entitățile care pot
transfera tehnologiile la operatorii economici, întrunind condiții de transfer tehnologic
de produs sau tehnologie.
Nu se definește ce se înțelege prin "Cluster".
Eliminarea parantezei din Condiții de participare "Din structura parteneriatului pot face
parte şi alte întreprinderi (dacă fac parte din același Cluster cu coordonatorul
proiectului)", sau completarea cu alte structuri asociative de tip Parc tehnologic, parc
științific, parc industrial.
Adăugarea următoarei mențiuni: “Din structura parteneriatului pot face parte şi alte
întreprinderi (dacă fac parte din același Cluster de inovare/pol de competitivitate cu
coordonatorul proiectului).
Definiții:
”Prin cluster de inovare se înțelege o structură sau grup organizat, alcătuit de parteneri
independenți (întreprinderi, organizații de cercetare, universități, autorități publice,
organizații non-profit, firme de consultanță, camere de comerț, centre de formare
profesională), cu scopul de a mări competitivitatea grupului, prin dezvoltarea producției
de bunuri inovatoare (tehnologii, produse, servicii) pe baza activităților de inovare
desfășurate în cooperare în cadrul grupului, inclusiv prin utilizarea în comun a resurselor,
ca și prin schimbul și/sau transferul de cunoștințe de specialitate și care sunt înregistrate
legal".
"Prin cluster de inovare se înțelege și pol de competitivitate, care este un cluster regional
cu vocație națională și internațională care poate fi plasat într-o singură locaţie zonală, cât
şi în zone ce aparţin mai multor regiuni de dezvoltare din România. Clusterul de inovare
este constituit în baza unui acord/protocol de parteneriat (se anexează
acordul/protocolul de parteneriat de constituire a clusterului) și este reprezentat juridic
de entitatea de management a clusterului (organizația de cluster) care este o organizație
non-guvernamentală legal costituită în baza Ordonanței nr. 26/2000, modificată și
completată, cu privire la asociații și fundații (se anexează extras din Registrul Asociaților
și Fundațiilor și documentele constitutive) și care a derulat activități cel puțin în anul
2018 (se anexează bilanțul pentru 2018 înregistrat la Ministerul Finanțelor Publice).
Pentru clusterele de inovare care dețin medalia de bronz, argint sau aur în vigoare la
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Observații primite (structurate)
data depunerii propunerii de proiect, ca urmare a evaluarii realizate de ESCA - European
Secretariat for Cluster e Analysis pentru excelența în managementul de cluster, se
acordă punctaj suplimentar în procesul de evaluare a propunerii de proiect".
În consorțiu să poată intra entități diferite, astfel încat să nu existe o condiție restrictivă
legată de cluster. În domeniul de activitate, optoelectronica se regasește la granița dintre
mai multe discipline diferite și este nevoie de un consorțiu complex care să acopere
domenii multiple.
Includerea și a altor forme de asociere a întreprinderilor ca de exemplu asociații
profesionale, patronate într-o ramura industrială etc. ”(dacă fac parte din același
Cluster/Asociație Profesionala, Patronat, etc. cu coordonatorul proiectului)”.
În consorțiu să poată participa un maxim de 2 parteneri de tip organizație de cercetare
(în afară de partenerul de tip întreprindere), ar putea favoriza tehnologii provenite din
proiectele PED2016, care în acest moment se regăsesc la un nivel TRL scăzut, să fie
dezvoltate mai departe pentru a ajunge pe piață.
Propunerea de proiect să poată fi depusă și de către o organizație de cercetare în
parteneriat cu o întreprindere.
În consorțiu proiectului să participe doar întreprinderea coordonatoare.
3. Domenii
Să fie considerate și alte domenii:
- de specializare inteligentă, precum: fabrică inteligentă , industrie inteligentă, agricultură
- de specializare inteligentă;
inteligentă, medicină inteligentă, etc.;
- de prioritate publică.
- de prioritate publică, a subdomeniului protecția muncii/sănătate și securitate în muncă.
Din statisticile internaționale 4-10% din PIB sunt pierduți din cauza problemelor de
sănătate și securitate în muncă.
4.Buget
1. Creșterea bugetului total al prezentei competiţii de la 50.000.000 lei la cel puțin
Bugetul total al prezentei competiţii este de 50.000.000 lei.
100.000.000 lei, în ideea în care coordonatorul proiectului este un INCD.
2. Să se precizeze de la început ponderea fondurilor alocate din total pentru fiecare din
domeniile de specializare inteligentă și de prioritate publică.
6. Criterii de eligibilitate
Introducerea unor criterii minimale de expertiză și performanță ca și criteriu de
O persoană, în calitate de director de proiect, poate depune o eligibilitate pentru potențialii directori de proiect. În acest sens propun ca pentru un
singură cerere de finanțare în prezenta competiţie.
proiect PTE directorul de proiect să aibă titlul de doctor și un minim de 2 publicații ca
autor principal în reviste din zona roșie (top 25%), sau 2 brevete de invenție.
6. Criterii de eligibilitate
- Să se elimine paragraful ”Pentru fiecare întreprindere participantă în proiect, media
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- Pentru fiecare întreprindere participantă în proiect, media cifrei de cifrei de afaceri pe ultimii 2 ani trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea solicitată de
afaceri pe ultimii 2 ani trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea aceasta de la bugetul de stat”.
solicitată de aceasta de la bugetul de stat;
- La competițiile finanțate din fonduri publice ar trebui să aibă acces liber orice
- Instituțiile participante (întreprinderile şi organizațiile de cercetare organizație de cercetare, nu doar cele de drept public.
publice).
10.1 Cheltuieli cu personalul pentru membrii echipei (cercetători, - Să fie introduși ca membrii în echipa de cercetare arhitecții și economiștii.
cercetători postdoctorali, doctoranzi, ingineri/tehnicieni, angajaţi pe - Introducerea la cheltuieli cu personalul și a altor categorii de personal existent la
perioada derulării proiectului de cercetare conform legislaţiei în
organizațiile de cercetare și IMM-uri (cu justificarea clară în cererea de finanțare a
vigoare).
rolului lor în implementarea proiectului). Deoarece acest tip de proiect se concretizează
cu o tehnologie demonstrată în mediul industrial, este necesară includerea unor
persoane auxiliare care să asigure manipularea echipamentelor semi/industriale pe
parcursul experimentărilor și totodată să asigure mentenanța echipamentelor.
10.2 Cheltuielile de regie (indirecte) se calculează ca procent de - Reducerea plafonului maximal de cheltuieli indirecte, de la 25%, la 15 sau 20%;
max. 25% din cheltuielile directe, din care se scad cheltuielile de - Creșterea plafonului maximal la 40%.
subcontractare și cheltuielile cu achiziționarea echipamentelor.
11. Evaluare
În calendarul competiției trebuie prevazută o etapă de instruire a evaluatorilor din baza
de date a UEFISCDI privind scopul, obiectivele și criteriile specifice de evaluare astfel
încât să fie înțeles exact care este impactul așteptat de la aceste proiecte asupra
societății și economiei naționale. Aceasta instruire se poate realiza on-line printr-un
webinar specializat.
13. Calendar competiție (estimativ)
- Primire cereri de finanţare – septembrie 2019;
- Primire cereri de finanţare - sfârșitul lunii august 2019;
- Procesul de evaluare octombrie – decembrie 2019;
- Procesul de evaluare - sfârșitul lunii septembrie 2019;
- Rezultate finale și contractare ianuarie 2020.
- Rezultate finale și contractare - octombrie 2019.
Anexa I Cererea de finanțare, sectiunea B.2.3 (Plan de afaceri) Previziuni financiare: să se menționeze explicit care din previziunile financiare se referă la
Previziuni financiare
activitățile proiectului și care la total activitate și pentru ce perioade de timp.
- Descrierea ipotezelor care au stat la baza previzionărilor;
- Descrierea ipotezelor care au stat la baza previzionărilor;
- Previzionarea preţurilor de vânzare;
- Previzionarea preţurilor de vânzare - pentru proiect;
- Previzionarea volumului vânzărilor;
- Previzionarea volumului vânzărilor - pentru proiect;
- Estimarea elementelor de cost;
- Estimarea elementelor de cost (se referă la devizul de cheltuieli ale proiectului sau
- Întocmirea situaţiilor financiare previzionate pentru cele două
la elementele de cost ale prețului de vânzare?) - pentru proiect;
variante (varianta cu proiect şi varianta fără proiect);
- Întocmirea situaţiilor financiare previzionate pentru cele două variante (varianta cu
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- Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli previzionat;
- Tabloul fluxului de numerar pe cele trei componente operaţional, investiţii, financiar;
- Bilanţul contabil;
- Analiza indicatorilor de rentabilitate financiară calculați în
varianta cu proiect (se vor analiza scenariul cu asistenţă
financiară nerambursabilă şi fără asistenţă financiară
nerambursabilă);
- Analiza sustenabilității financiare a investiției;
- Analiza rentabilităţii.
B2.2 Modalitatea de implementare a proiectului
- Descrierea activităților necesare pentru atingerea obiectivelor
asumate, cu contribuția explicită a membrilor echipei de
cercetare de la coordonator, respectiv a echipei/echipelor de
cercetare parteneră/partenere;
- Diagrama Gantt cu planificarea activităților pe durata proiectului;
- Livrabilele asociate fiecărei activități;
- Diseminarea rezultatelor și reglementarea proprietății
intelectuale;
- Prezentarea infrastructurii de cercetare disponibilă pentru
proiect (cu indicarea link-ului la www.erris.gov.ro) și dezvoltarea
ei pe parcursul derulării proiectului (dacă este cazul);
- Structura echipelor de cercetare. Justificarea bugetului solicitat
pentru cheltuieli de personal;
- Sursele de cofinanţare pentru contribuţia proprie a întreprinderii
coordonatoare şi a întreprinderilor partenere (dacă este cazul).
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Observații primite (structurate)
proiect şi varianta fără proiect):
- Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli;
- Întocmirea bilanțului contabil prescurtat;
- Tabloul fluxului de numerar pe cele trei componente - operaţional, investiţii,
financiar;
- Analiza indicatorilor de rentabilitate financiară calculați în varianta cu proiect (se vor
analiza scenariul cu asistenţă financiară nerambursabilă şi fără asistenţă financiară
nerambursabilă);
- Analiza sustenabilității financiare a investiției cu cercetarea;
- Analiza rentabilităţii.
Să fie menționați cât mai exact indicatorii de rezultat economici și sociali estimați pentru
operatorul economic la sfârșitul proiectului și respectiv după realizarea efectivă a
transferului tehnologic.
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