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PROIECT DE TRANSFER LA OPERATORUL ECONOMIC
Identificator: PN-III-CERC-CO-PTE-3-2021
1. Scop
Creşterea competitivităţii mediului economic prin asimilarea rezultatelor CDI ale organizațiilor
de cercetare şi transferul acestor rezultate către piață.
2.

Obiective specifice
 Dezvoltarea și/sau fabricarea de prototipuri şi instalații pilot pentru produse, tehnologii,
servicii noi sau semnificativ îmbunătățite din domenii de specializare inteligentă sau de
prioritate publică;
 Racordarea cercetării aplicative şi a progresului tehnologic din România la evoluția şi
cerinţele mediului socio-economic naţional şi internațional;
 Stimularea creșterii cheltuielilor sectorului privat în cercetare - dezvoltare, atât pentru
propriile activităţi, cât şi pentru colaborarea cu organizaţiile de cercetare publice;
 Întărirea capacităţii de inovare a întreprinderilor şi consolidarea contribuţiei acestora la
crearea de noi produse / sisteme / tehnologii / servicii cu potențial de exploatare
comercială pe piața internă şi internațională.

3.

Condiții de participare
 Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-una din situațiile următoare:
- se pornește de la o tehnologie validată în laborator (TRL1 4) și se concretizează cu o
tehnologie validată în mediul industrial (TRL 5);
- se pornește de la o tehnologie validată în mediul industrial (TRL 5) și se
concretizează cu o tehnologie demonstrată în mediul industrial (TRL 6);
- se pornește de la o tehnologie validată în laborator (TRL 4) şi se concretizează cu o
tehnologie demonstrată în mediul industrial (TRL 6).
 Propunerile de proiecte pot fi elaborate în următoarele domenii2/subdomenii:
Domenii de specializare inteligentă
 Bioeconomia:
o Agro-alimentare
o Bioenergie – biogaz, biomasă, biocombustibil
o Biotehnologii
 Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate:
o Tehnologii informaționale și de comunicații
o Spațiu
o Securitate
 Energie, mediu și schimbări climatice:
o Energie
o Mediu și schimbări climatice
o Oraşul inteligent

1

Technology Readiness Levels.

2

Conform HG 583/2015 pentru aprobarea Planului Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2015-2020, cu modificările și completările
ulterioare.
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Eco-nano-tehnologii și materiale avansate:
o Eco-nano-tehnologii
o Tehnologii de depoluare
o Materiale avansate

Domenii de prioritate publică:
 Sănătate (inclusiv știința medicamentului)
 Patrimoniu și identitate culturală:
o Patrimoniu
o Identitate culturală.
 Propunerea de proiect este depusă de o întreprindere (coordonatorul proiectului), în
sensul legislației în vigoare din domeniul ajutorului de stat3, care are în obiectul său de
activitate cercetare și dezvoltare tehnologică, în parteneriat cu cel puțin o organizație de
cercetare de drept public4. Din structura parteneriatului pot face parte şi alte întreprinderi
(dacă fac parte din același cluster cu coordonatorul proiectului);
 Pentru
constituirea
de
parteneriate
recomandăm
utilizarea
platformei
www.brainmap.ro/brokermap.
Notă: Prin cluster 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 producţiei 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 şi care sunt înregistrate
legal.

 La nivelul unui proiect, finanțarea de la bugetul de stat solicitată de către întreprinderile
participante în proiect trebuie să fie de minim 50% din valoarea totală a proiectului de la
bugetul de stat.
4. Buget
Finanțarea de la bugetul de stat este de max. 1.200.000 lei / proiect, cu respectarea schemei de
ajutor de stat aprobată în acest sens.
Bugetul total al prezentei competiţii este de 55.000.000 lei.
5. Durata
Proiectele se vor derula pe o perioadă de min. 12 luni - max. 24 luni.
6. Criterii de eligibilitate
 Instituțiile participante (întreprinderile şi organizațiile de cercetare de drept public):
 au personalitate juridică şi îsi desfăşoară activitatea în România;
 nu sunt declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată;
 nu au conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti;
Schema de ajutor de stat aprobată prin Decizia Președintelui ANCSI nr. 9281/13.08.2015, Anexa 2, modificată prin ORDIN nr. 6368 din 23
decembrie 2020
3

Conform definiției din Schema de Ajutor de Stat şi art. 7 din Ordonanța nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, cu modificările și completările ulterioare
4
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nu au furnizat declaraţii inexacte cu privire la informaţiile solicitate de către UEFISCDI
în vederea selectării contractanţilor;
 nu au încălcat prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o autoritate
contractantă;
 au o activitate economică de cel puțin 2 ani, iar rezultatul net al ultimului an financiar
este pozitiv sau media rezultatelor financiare a ultimilor 2 ani este pozitivă;
 pentru fiecare întreprindere participantă în proiect, media cifrei de afaceri pe ultimii 2 ani
trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea solicitată de aceasta de la bugetul de stat.
 dacă o întreprindere depune mai multe propuneri de proiect în calitate de
coordonator/partener, media cifrei de afaceri pe ultimii 2 ani trebuie să fie cel puțin egală
cu valoarea solicitată de la bugetul de stat pentru toate proiectele depuse în prezenta
competiţie;
 Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere realizarea unor activităţi deja
finanţate sau în curs de finanţare parţial sau integral din alte surse bugetare.
 O persoană, în calitate de directorul de proiect, poate depune o singură cerere de finanțare
în prezenta competiţie.
Toate propunerile de proiecte ce nu respectă aceste criterii vor fi declarate neeligibile.
7. Etica
Directorul de proiect are obligaţia să se asigure că propunerea de proiect respectă normele
prevăzute de Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea
tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de alte reglementări
legislative de etică specifice domeniului de cercetare a proiectului. De asemenea, în situaţia în
care domeniul proiectului necesită obţinerea de avize şi acreditări specifice, directorul de proiect
se va asigura de obţinerea acestora anterior depunerii cererii de finanţare.
8. Egalitatea de șanse
Egalitatea de șanse, precum și egalitatea de gen, va fi asigurată pentru toți participanții, atât la
implementarea programului, cât și la nivel de proiect, în conformitate cu prevederile legale
naționale și practicile europene.
În elaborarea și implementarea cererii de finanțare/proiectului, directorii de proiecte trebuie să ia
toate măsurile pentru promovarea egalității de șanse între bărbați și femei. În măsura în care este
posibil, trebuie să existe un echilibru între femei și bărbați pentru toate posturile prevăzute în
cererea de finanțare/proiect, inclusiv la nivel de conducere (responsabil echipă parteneră).
9.

Tipuri de activități eligibile5
- Cercetare industrială;
- Dezvoltare experimentală;
- Activităţi de inovare;
- Studii de fezabilitate (pot fi decontate numai din surse proprii).

Conform Schemei de ajutor de stat aprobată prin Decizia Preşedintelui ANCSI 9281/2015, Anexa 2, modificată prin ORDIN nr. 6368 din 23
decembrie 2020
5
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10. Cheltuieli eligibile6
10.1 Cheltuieli directe:






Cheltuieli cu personalul pentru membrii echipei (cercetători, cercetători postdoctorali7,
doctoranzi, ingineri/tehnicieni, angajaţi pe perioada derulării proiectului de cercetare
conform legislaţiei în vigoare); aceste cheltuieli includ contribuţiile legale aferente
salariilor şi veniturilor asimilate acestora8.
Cheltuieli cu logistica ce includ:
- cheltuieli de capital - pentru entităţile care implică ajutor de stat, dacă instrumentele
şi echipamentele achiziționate au o durată de funcţionare mai mare decât durata
proiectului de cercetare, sunt eligibile doar cheltuielile cu amortizarea pe durata
proiectului, calculate în baza practicilor contabile reglementate;
- cheltuieli privind stocurile (materiale, consumabile şi produse similare necesare
derulării proiectului);
- cheltuieli cu servicii executate de terţi - se pot subcontracta activități din proiect în
valoare de max. 15% din valoarea finanţării de la bugetul de stat (cheltuieli de
subcontractare).
Cheltuieli de deplasare aferente deplasărilor în ţară sau în străinătate ale membrilor
echipelor de cercetare. Pentru întreprinderi cheltuielile de deplasare pot fi decontate
numai din surse proprii.

10.2 Cheltuieli indirecte
 Cheltuielile de regie (indirecte) se calculează ca procent de max. 25% din cheltuielile
directe, din care se scad cheltuielile de subcontractare și cheltuielile cu achiziționarea
echipamentelor.
 Pe parcursul proiectului se pot face realocări între categoriile de buget: cheltuieli cu
personalul, cheltuieli de logistică şi cheltuieli de deplasare, în limita a 15% din valoarea
totală de la bugetul de stat al proiectului, cu notificare la etapa de raportare şi cu respectarea
prevederilor contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea Contractantă (nu implică
încheierea unui act adiţional la contractul de finanţare).
 Pe parcursul derulării proiectului, instituţiile participante în proiect nu pot efectua achiziţii de
niciun fel de la instituţiile partenere în proiect.
11. Evaluarea proiectelor
11.1 Depunere
Depunerea propunerilor de proiecte se face într-o singură etapă, utilizându-se platforma de
depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro. Depunerea unei propuneri de proiect se face
obligatoriu dintr-un cont creat de directorul de proiect (datele de identificare pentru crearea unui
cont în platformă trebuie să fie cele ale directorului de proiect).

Categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute in HG 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de
cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat.
7
Cercetător având titlul de doctor în științe obținut în urmă cu cel mult 6 ani față de momentul depunerii propunerii de proiect.
8
Cheltuielile cu personalul se supun reglementărilor în vigoare privind limita maximă a veniturilor realizate de către o persoană pentru
participarea la unul sau mai multe proiecte cf. Art. 26 din Anexa la HG nr. 583 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetaredezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), cu modificările și completările ulterioare.
6
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Cererea de finanţare se scrie în limba română, conform Anexei I. Aceasta se încarcă în platformă
de depunere ca un fișier .pdf neprotejat (document generat dintr-un fișier text în PDF).
11.2 Verificarea eligibilităţii
Propunerile de proiecte sunt verificate administrativ de către personalul UEFISCDI pentru a fi
asigurată respectarea criteriilor de eligibilitate. Rezultatul este: ELIGIBIL/NEELIGIBIL.
Proiectele cu calificativul ELIGIBIL intră în procesul de evaluare. Lista cu propunerile de
proiecte declarate eligibile va fi afişată pe site-ul web al UEFISCDI, www.uefiscdi.gov.ro.
Contestaţiile referitoare la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate se pot transmite prin email la
adresa: transfereconomic@uefiscdi.ro, sau prin fax la nr. +4021.311.59.92, într-un interval de 3
zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor.
11.3 Evaluarea
Proiectele sunt evaluate de experţi recunoscuţi pe plan internaţional. Experții evaluatori sunt
doctori în știință (condiție obligatorie), cu experiență demonstrată prin (necumulativ): contracte
de cercetare cu industria (cele mai relevante max. 3-5); brevete naționale/internaționale;
activitate de dezvoltare tehnologică (stagii) în producție (cele mai relevante max. 5); experiență
evaluare programe/proiecte internaționale; experienţă în domeniul antreprenoriatului.
Fiecare evaluator îşi va declara în scris imparţialitatea şi competenţa în domeniul căruia îi
aparţine propunerea de proiect supusă evaluării, precum şi confidenţialitatea. Evaluatorul se
obligă ca în orice moment, pe parcursul procesului de evaluare, dacă constată că una dintre
aceste condiţii nu este satisfăcută sau că se găseşte în conflict de interese, să notifice UEFISCDI,
în scris. În situaţia în care UEFISCDI constată sau este sesizată în legătură cu existenţa unui
conflict de interes sau a unei abateri, aceasta va lua măsurile necesare înlocuirii evaluatorului în
cauză.
Evaluările au caracter anonim, asigurându-se confidențialitatea experților evaluatori.
Evaluarea individuală
Fiecare propunere de proiect declarată eligibilă este evaluată, în mod independent, on-line, de 3
experţi evaluatori. Aceştia acordă individual punctaje pentru fiecare criteriu, conform fişei de
evaluare, prezentată în Anexa II. Punctajele acordate fiecărui criteriu sunt justificate prin
comentarii sumative, cu evidenţierea punctelor tari şi a celor slabe.
Pentru un proiect, după finalizarea tuturor evaluărilor individuale, evaluatorii vor avea acces la
punctajele şi comentariile celorlalţi evaluatori. În situaţia în care consideră necesar, într-un
interval de 3 zile lucrătoare, evaluatorii îşi pot ajusta punctajele şi comentariile acordate iniţial.
Răspunsul directorului de proiect
După finalizarea evaluării individuale, personalul UEFISCDI va pune la dispoziţia directorilor de
proiecte, în conturile din platforma on-line de depunere a propunerilor de proiecte, fişa
concatenată cu cele trei evaluări individuale. Pe baza acesteia, directorul de proiect poate
formula un punct de vedere legat de evaluare.
Dacă este cazul, răspunsurile directorilor de proiecte, limitate la 6.000 de caractere (inclusiv
spaţiile), vor fi completate folosind un formular disponibil în platforma on-line de depunere a
propunerilor de proiecte, într-un interval de 3 zile lucrătoare de la data solicitării iniţiale de
răspuns. Punctul de vedere al directorului de proiect va fi redactat în limba română şi va consta
7
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strict într-un răspuns la observaţiile critice ale evaluatorilor, aşa cum apar ele în fişa concatenată
cu cele trei evaluări individuale, fără a introduce elemente noi față de propunerea de proiect.
Răspunsul directorului de proiect nu este obligatoriu, iar absenţa sa nu afectează evaluarea
proiectului.
Stabilirea consensului
După finalizarea răspunsului directorului de proiect (dacă există) evaluatorii primesc automat
notificare privind existenţa acestuia în platformă și pot vizualiza și analiza observațiile transmise
de directorul de proiect.
Fiecare propunere de proiect va avea desemnat un Raportor, selectat aleatoriu dintre cei trei
experţi evaluatori.
În baza evaluărilor individuale și a răspunsului directorului de proiect (dacă există), raportorul
întocmește o primă variantă a Raportului de consens. Ulterior, varianta Raportului de consens
propusă de către raportor este discutată de către evaluatori, prin intermediul interfeței de tip
„forum”, disponibilă în platforma de evaluare.
În urma discuțiilor purtate, raportorul definitivează Raportul de Consens. Ceilalți doi evaluatori
sunt invitați să-și exprime votul asupra Raportului de Consens (vot „sunt de acord” sau vot „nu
sunt de acord”).
Dacă Raportul de Consens are în unanimitate vot „sunt de acord” se consideră ca s-a întrunit
consensul și devine Raport final de evaluare. Dacă unul dintre evaluatori votează „nu sunt de
acord” sau nu-şi exprimă votul asupra Raportului de Consens, pentru proiectul în cauză se
consideră că nu a fost stabilit consensul.
Raportorul, prin finalizarea Raportului de Consens și supunerea la vot, acordă implicit un vot
pozitiv raportului.
Evaluarea în panel
Proiectele fără consens realizat se analizează în şedinţele de panel. La nivelul competiției, se vor
constitui paneluri ce acoperă toate domeniile de specializare inteligentă/prioritate publică.
Panelul domeniului se constituie din evaluatori şi raportori. Dimensiunea panelului este stabilită
în funcție de numărul de proiecte ce urmează a fi discutate în ședința de panel. O ședința de
panel se poate desfășura pe una sau mai multe zile.
Fiecare membru al panelului va avea acces la toate propunerile de proiecte ce urmează a fi
discutate în şedinţa de panel, precum şi la fişele individuale de evaluare, Rapoartele de consens
şi răspunsul directorilor de proiecte (dacă există), cu păstrarea confidențialității.
Şedinţele de panel sunt coordonate de un președinte/co-președinte. Aceştia sunt aleși din baza de
date a competiției și vor modera dezbaterile din panel, fără a interveni în luarea deciziilor.
În cadrul şedinţei de panel, fiecare propunere de proiect cu cel puțin un vot "nu sunt de acord"
sau vot lipsă la Raportul de consens este prezentată şi analizată în cadrul panelului. Pentru
fiecare proiect, panelul stabileşte punctajul final şi întocmeşte Raportul final de evaluare.
Punctajul final va fi decis de opinia majoritară a celor prezenți în panel.
În stabilirea punctajului final se va ține cont de notele și comentariile din etapele de evaluare
anterioare și de discuțiile din panelul curent. Modificările majore de punctaje vor fi motivate în
detaliu, pe fiecare criteriu de evaluare modificat.
După finalizarea discuțiilor, pentru fiecare propunere de proiect, va fi desemnat un raportor care
va întocmi Raportul final în concordanță cu cele stabilite în cadrul ședinței de panel. Raportorul
8
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care va întocmi Raportul final poate fi același cu cel care a întocmit Raportul de consens, unul
din ceilalți evaluatori inițiali sau oricare alt expert evaluator prezent în ședința de panel și
desemnat de președintele/co-președintele de ședință.
Raportul final poate conține elemente din evaluările individuale sau din Raportul de consens,
agreate la nivelul panelului.
11.4 Publicarea rezultatelor evaluării
Lista propunerilor de proiecte şi punctajul obţinut de fiecare dintre acestea, în ordine
descrescătoare, va fi publicată pe site-ul UEFISCDI (www.uefiscdi.gov.ro).
Directorii de proiecte sunt informaţi de prezenţa Raportului final de evaluare în conturile din
platforma de depunere, www.uefiscdi-direct.ro, prin transmiterea unei notificări, prin email, la
adresa specificată în propunerea de proiect.
Propunerile de proiecte care au obţinut mai puţin de 80 de puncte sunt declarate nefinanţabile.
11.5 Contestaţii
Directorii de proiecte pot depune contestaţii în timp de 3 zile lucrătoare după data publicării
rezultatelor evaluării. Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care
candidatul le consideră neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot
avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.
Contestaţiile se pot transmite prin email la adresa: transfereconomic@uefiscdi.ro sau prin fax la
nr. +4021.311.59.92.
11.6 Rezultatele competiţiei
 Lista propunerilor de proiecte cu punctajul stabilit după rezolvarea contestaţiilor se publică
pe site-ul UEFISCDI.
 Proiectele sunt ierarhizate pe baza punctajelor finale şi propuse la finanţare în limita
bugetului alocat.
 În cazul în care există două sau mai multe propuneri de proiecte cu punctaj final identic,
departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru fiecare criteriu de
evaluare, în ordinea din raportul final de evaluare.
 Lista finală cu propunerile de proiecte acceptate la finanțare, precum și lista proiectelor de
rezervă se înaintează Ministerului Cercetării Inovării şi Digitalizării, spre aprobare.
 După finalizarea competiției, UEFISCDI va publica în pagina web www.uefiscdi.gov.ro lista
experților utilizați în procesul de evaluare.
11.7 Negocierea bugetului şi semnarea contractelor de finanţare
Pentru propunerile de proiecte acceptate la finanțare se încheie un contract de finanțare între
două părți: Autoritatea Contractantă – UEFISCDI și Contractor – întreprindere. Contractul de
finanțare va cuprinde și Acordul ferm de colaborare între instituțiile participante la realizarea
proiectului.
Directorii proiectelor câştigătoare vor negocia cu UEFISCDI cuantumul şi structura bugetului
solicitat. Baza de discuţie o reprezintă observaţiile din raportul final de evaluare privind gradul
de corelare între obiectivele prevăzute şi bugetul solicitat. Bugetul negociat nu poate depăşi
valoarea bugetului solicitat iniţial prin Cererea de finanţare. Contractul de finanţare se semnează
ulterior procesului de negociere.
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În situaţia în care există fonduri disponibile ca urmare a necontractării sau diminuării bugetului
propus pentru proiectele acceptate la finanţare ori ca urmare a suplimentării bugetului alocat
iniţial competiţiei, se va iniţia negocierea şi contractarea proiectelor cuprinse în Lista de rezervă,
în ordinea punctajului obţinut, până la concurenţa sumei aprobate.
11.8 Principalele obligaţii ale părţilor
Instituția Coordonatoare/Directorul de proiect și Partenerii de proiect:
- Răspund de realizarea proiectului, cu respectarea termenelor prevăzute și a bugetelor
alocate;
- Întocmesc şi transmit Autorităţii Contractante rapoarte de progres ştiinţific pe parcursul
proiectului şi un raport final, la timpul şi în formatul stabilit de CCCDI/UEFISCDI în
contractul de finanţare. Termenele rapoartelor intermediare se propun de către directorul
de proiect, în concordanţă cu planul de lucru prevăzut în cererea de finanţare;
- Mediatizează activităţile şi anunţă poziţiile vacante în proiectul de cercetare (inclusiv pe
site-urile www.jobs.research.gov.ro şi www.euraxess.ro);
- Se asigură că personalul implicat în proiect are creat şi actualizat profilul ştiinţific în
platforma informatică, www.brainmap.ro;
- Asigură informaţii actualizate privind derularea proiectului (cel puţin rezumatul
proiectului, membrii echipei şi rezultatele obţinute în proiect) pe o pagină web;
- Instituţiile implicate asigură accesul echipei de proiect la infrastructura de cercetare
existentă şi sprijină administrativ pe aceasta în implementarea proiectului;
- Partenerii de proiect stabilesc, prin acord, drepturile de proprietate intelectuală rezultate
în urma derulării proiectului.
UEFISCDI:
-

Asigură finanţarea şi monitorizarea proiectului, conform clauzelor contractului de
finanţare, în condiţiile legii;
Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului
(UE) 2016/679 (RGPD 2018) şi a Legii 190/2018 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date, https://uefiscdi.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal.

12. Eşecul în cercetare
Eșecul în cercetare corespunde situațiilor în care, în urma derulării corespunzătoare a activităților
prevăzute într-un proiect de cercetare, cu obținerea livrabilelor asumate conform contractului de
finanțare, rezultatele obținute nu concordă cu cele preliminate (ipotezele de lucru enunțate în
propunerea de proiect nu sunt confirmate, funcționalitatea preliminată în propunerea de proiect
nu este validată).
Pentru un proiect aflat în derulare, eșecul în cercetare poate fi identificat de către comisii de
evaluare și monitorizare, constituite în acest scop de către Autoritatea Contractantă (conform
prevederilor art. 87 din OG nr. 57/2002 cu modificările și completările ulterioare și art. 13 din
HG nr. 583/2015 cu modificările și completările ulterioare și art. 1 pct. 17 din Anexa HG nr.
583/2015 cu modificările și completările ulterioare).
În timpul evaluării și monitorizării, comisiile vor determina dacă:
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 Echipa de cercetare a proiectului a respectat contractul de finanțare, desfășurând cu bună
credință activitățile prevăzute, chiar dacă rezultatele nu sunt cele preliminate (așteptate).
Acest caz cade sub incidența riscului cercetării;
 Echipa de cercetare a proiectului a derulat neadecvat activitățile prevăzute în contractul
de finanțare sau nu le-a realizat, fără să notifice Autoritatea Contractantă asupra
motivelor care au condus la această situație. În aceste condiții, nerealizările sunt
imputabile Contractorului, iar Autoritatea Contractantă poate solicita returnarea
fondurilor utilizate necorespunzător.
Procesul de identificare și certificare a situațiilor ce se încadrează sub incidența riscului cercetării
implică examinarea:
 Modului de derulare a activităților în cadrul proiectului, în conformitate cu cererea de
finanțare, anexă la contractul de finanțare (respectarea conținutului și a calendarului);
 Modului de obținere a rezultatelor (teoretice sau experimentale), inclusiv realizarea
livrabilelor asociate obiectivelor/activităților, chiar dacă acestea diferă de cele preliminate
în cererea de finanțare;
 Modalității de comunicare cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește
neconcordanțele apărute între rezultatele obținute pe parcursul derulării proiectului și cele
prevăzute inițial în cererea de finanțare.
În baza rapoartelor comisiilor de evaluare și monitorizare, Autoritatea Contractantă acceptă
eșecul în cercetare, fără a exista obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite de la bugetul de
stat.
Dacă comisiile de evaluare și monitorizare constată că, din vina proprie a Contractorului, nu s-au
realizat etapele/activitățile și obiectivele prevăzute în planul de realizare pentru care s-a primit
finanțare, derularea proiectului se întrerupe și cota de finanțare alocată de la bugetul programului
se restituie Autorității Contractante.
13. Calendarul competiţiei
ACTIVITATE

TERMEN

Lansare Competiţie
Primire cereri de finanţare
Procesul de evaluare
Rezultate finale

23 August 2021
13 Septembrie, ora 16:00
15 Septembrie – Noiembrie 2021
Decembrie 2021
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14. Declaraţii9.
 Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici, mijlocii şi
mari – Anexa III.1
 Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea întreprinderii – Anexa III.2
 Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ pentru IMM – Anexa III.3A
 Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ pentru întreprinderi mari – Anexa
III.3B
 Declaraţie privind validarea criteriilor de eligibilitate pentru participarea întreprinderii –
Anexa III.4
 Declaraţie pentru IMM - uri privind activităţile de inovare – servicii de consultanţă în
domeniul inovării şi pentru servicii de sprijinire a inovării – Anexa III.5
 Declaraţie privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare. Condiţii cumulate –
Anexa III.6
 Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea organizaţiei de cercetare – Anexa
III.7
 Declaraţie privind nefinanţarea din alte surse, certificării legalităţii și a corectitudinii
informațiilor cuprinse în cererea de finanțare și a informațiilor completate în platforma de
depunere – Anexa III. 8
 Declaraţie pe propria răspundere a instituției gazdă prin care se certifică acceptarea
implementării proiectului în instituție – Anexa III. 9

9

Declaraţiile se vor completa, semna şi încărca în platforma de depunere, scanate în format .pdf
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Anexa I - Cererea de finanţare

Acest document va fi încărcat obligatoriu ca un fișier PDF neprotejat (document generat dintrun fișier de text în PDF şi NU document scanat) în platforma de depunere on-line.

Documentul foloseşte caractere Times New Roman de 11 puncte, spaţiere între linii de 1 şi
margini de 2 cm. Este interzisă orice modificare a acestor parametri (cu excepția tabelelor,
figurilor sau a legendelor acestora). La fiecare secțiune se va menține textul care marchează
informaţiile şi secţiunile obligatorii ale cererii. Paginile ce depăşesc limita impusă nu vor fi
luate în considerare în procesul de evaluare.
Cererea de finanţare este singurul document care se transmite către experţii evaluatori. Aceştia
nu au acces la informaţia completată direct în platforma de depunere.
Vă rugăm să vă asiguraţi că cererea de finanţare cuprinde toate informaţiile solicitate.
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CERERE DE FINANȚARE
A. Date de identificare (se completează direct în platformă)
A.1. Informaţii Instituție Coordonatoare (Întreprindere)
Denumire Instituţie
Reprezentant legal
Poziția
Forma juridică
CUI
Număr înregistrare la
Registrul Comerţului
Cod CAEN principal

Cod CAEN cercetare

Adresa

Localitate / Judeţ

Data înființării
Web site
Tip întreprindere
Mare
Tip persoană juridică
Numărul mediu anual de salariaţi
Cifra de afaceri anuală netă (lei)
Active totale (lei)
Rezultatul net (lei)
Media cifrei de afaceri pe ultimii 2 ani (lei)
Media rezultatelor nete pe ultimii 2 ani (lei)
Director proiect
Nume
Prenume
UEF – ID (nr. identificare
Funcţia
www.brainmap.ro)
Telefon
Email

Mijlocie

Mică

CNP

A.2. Informaţii Instituție Parteneră (Organizaţie de cercetare publică)
Denumire Instituţie
Reprezentant legal
Poziția
Forma juridică
CUI
Localitate / Judeţ

Adresa
Data înființării
Web site
Responsabil partener
Nume
UEF – ID (nr. identificare
www.brainmap.ro)
Telefon

Prenume

CNP

Funcţia
Email
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B. Informații generale
B.1. Informaţii proiect (se completează doar în platforma de depunere)
Titlul proiectului în limba română şi în limba engleză;
Rezumatul proiectului în limba română şi în limba engleză;
Domeniul proiectului;
Acronimul proiectului;
Cuvinte cheie.

-

B.2. Propunerea de proiect (se încarcă în platformă; max. 18 pagini pentru secțiunile B.2.1, B.2.2 și
B.2.3; directorii de proiecte sunt liberi să decidă asupra alocării nr. de pagini între secțiuni). Paginile
ce depăşesc limita impusă nu vor fi luate în considerare în procesul de evaluare.
B.2.1 Relevanţa proiectului
-

Ideea de proiect (scop și obiective);
Caracterul inovativ în raport cu stadiul actual pe plan național şi internațional în domeniul
propunerii de proiect;
Prezentarea clară și argumentarea nivelului de maturitate tehnologică (TRL) la începutul
proiectului, respectiv nivelul de maturitate tehnologică ce urmează a fi atins după implementarea
proiectului;
Cunoașterea provocărilor tehnologice.

B.2.2 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).

Buget:
Alocarea bugetului / categorie de cheltuieli (Lei)
Cheltuieli
de personal
Coordonator
(CO)

Cheltuieli cu
logistica10

Cheltuieli de
deplasare11

Cheltuieli
indirecte12

Total

Buget public
Contribuție proprie

Total CO
Buget public
Partener n

Contribuție proprie

Total Pn
Total Buget public (CO+Pn)
Total Contribuție proprie (CO+Pn)

Notă: Este obligatoriu să se completeze tabelul, iar valorile bugetului trebuie să fie aceleași cu cele
10
11
12

Costurile de subcontractare nu vor depăși 15% din bugetul public alocat proiectului.
Pentru întreprindere cheltuielile de deplasare pot fi decontate numai din contribuție proprie.
Max. 25% din cheltuielile directe din care se scad cheltuielile de subcontractare şi cheltuieli cu echipamentele.
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completate în platformă (www.uefiscdi-direct.ro).
Justificarea bugetului solicitat pentru fiecare categorie de cheltuieli cu excepţia cheltuielilor de personal
şi a cheltuielilor indirecte.
B.2.3 Plan de afaceri
a) Descrierea întreprinderii coordonatoare și a evoluției acesteia
-

-

Scurta descriere a companiei;
Activitatea curentă şi experiența relevantă pentru proiect;
Evoluția în timp a companiei cu descrierea produselor/serviciilor relevante pentru proiect;
Sinteza situației financiare în ultimii 2 ani:
o Cifra de afaceri;
o Cheltuieli operaţionale;
o Profit din activitatea de exploatare;
o Marja de profit;
o Rata rentabilităţii comerciale a întreprinderii RRC= profit brut din operare x 100/venituri
din vânzări;
o Rata rentabilităţii financiare a întreprinderii RRF = profit net x 100/capital total;
o Rata rentabilităţii economice a întreprinderii ROA = profit brut x 100/total active;
o Rentabilitatea cifrei de afaceri RCA = profit net x 100/cifra de afaceri;
o Rentabilitate generală RG = profit net x 100/cheltuieli totale.
Implicațiile dezvoltării produsului/serviciului asupra strategiei de dezvoltare a întreprinderii în
contextul economic şi social viitor;
Oportunitatea de piață pe plan intern şi/sau internațional (relevanţa cererii de piață; definirea
pieței țintă; identificarea şi explicarea barierelor la intrarea pe piață; soluții pentru obstacolele
impuse de piață).

b) Descrierea pieţei specifice
-

Clienții identificați;
Concurenţa directă;
Dimensiunea pieței;
Segmentul de piață adresat.

c) Planul de marketing
-

Obiectivele de marketing;
Strategia de vânzare şi distribuție;
Politica de preț;
Promovarea produselor.

d) Previziuni financiare
-

Descrierea ipotezelor care au stat la baza previzionărilor;
Previzionarea preţurilor de vânzare;
Previzionarea volumului vânzărilor;
Estimarea elementelor de cost;
Întocmirea situaţiilor financiare previzionate pentru cele două variante (varianta cu proiect şi
varianta fără proiect);
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.

C. Bibliografie (max. 2 pagini)
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Anexa II - Fişa de evaluare
Criterii de evaluare tehnică pentru proiect de transfer la operatorul economic
(PTE 2021)
Criteriul 1: Relevanţa propunerii de proiect
(corespunde secţiunii B2.1 din Cererea de Finanţare)

(30%)

Se urmărește:
- Prezentarea clară a necesității proiectului şi a caracterului inovativ în raport cu
stadiul actual pe plan național şi internațional;
- Încadrarea corectă și argumentarea nivelului de maturitate tehnologică (TRL) la
începutul proiectului, respectiv nivelul atins după implementarea proiectului;
- Gradul de cunoaștere a provocărilor tehnologice existente.
Criteriul 2: Modalitatea de implementare a proiectului
(corespunde secţiunii B2.2 din Cererea de Finanţare)

(40%)

Se urmărește:
- Claritatea activităților și a livrabilelor propuse;
- Justificarea bugetului și a calendarului estimativ de realizare a proiectului (raport
resurse/timp/rezultate);
- Definirea clară a rolului fiecărui membru în echipa de proiect de la coordonator şi a
echipei/echipelor partenere;
- Impactul și diseminarea rezultatelor proiectului; modul de reglementare a
proprietății intelectuale;
- Adecvanţa infrastructurii de cercetare existente pentru implementarea proiectului;
- Disponibilitatea surselor de cofinanțare pentru contribuția proprie a
întreprinderii/întreprinderilor.
Criteriul 3: Plan de afaceri
(corespunde secţiunii B2.3 din Cererea de Finanţare)

(30%)

Se urmăreşte:
- Descrierea întreprinderii coordonatoare;
- Fundamentarea planului de afaceri (descrierea clară a pieţei specifice, calitatea
planului de marketing);
- Justificarea previziunilor financiare în concordanţă cu activităţile proiectului şi
situaţia financiară a firmei;
- Oportunitatea de piaţă.
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Legendă:
 Notele se acordă numai după ce au fost scrise comentariile, în concordanță cu
semnificația fiecărui punctaj prezentat în tabel;
 Comentariile trebuie să fie corecte, complete și consistente, cu evidenţierea punctelor tari
şi a celor slabe;
 Pentru fiecare criteriu de evaluare se acordă calificative de la 0 la 5. Se pot utiliza
fracţiuni de 0,1.
0

INSUFICIENT

1

SLAB

2

SATISFĂCĂTOR

3

BUN

4

FOARTE BUN

5

EXCELENT

Propunerea de proiect nu tratează criteriul analizat sau nu poate
fi judecat din cauza informațiilor care lipsesc sau sunt
incomplete.
Propunerea nu răspunde criteriului în mod corespunzător, sau
există deficiențe inerente grave.
Propunerea de proiect se adresează în linii mari criteriului, dar
există deficiențe semnificative.
Propunerea de proiect abordează bine criteriul, dar sunt necesare
îmbunătățiri.
Propunerea de proiect abordează foarte bine criteriul,
deși anumite îmbunătățiri sunt încă posibile.
Propunerea de proiect abordează cu succes toate aspectele
relevante ale criteriului, pot exista dezavantaje minore.

Notă: Scorul final va fi calculat ca o sumă a notelor pentru fiecare din cele 3 criterii înmulțite cu
procentul corespunzător și înmulțite cu 20 (scor final este între 0 și 100).
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Anexa III.1 - Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor
mici, mijlocii şi mari
Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici, mijlocii şi
mari
Date de identificare a întreprinderii

I.







II.

Denumirea întreprinderii
Cod unic de înregistrare
Adresa sediului social
Regiunea în care este situată la nivelul NUTS II
Sectorul de activitate la nivelul grupei CAEN(2)
Numele şi funcția (reprezentant legal)

Tipul întreprinderii13:
Întreprindere autonomă
Întreprindere parteneră
Întreprindere asociată

III.

Date utilizate pentru a stabili categoria întreprinderii14:

Exerciţiul contabil de referinţă15: 2020
Numar mediu anual
de angajaţi

Cifra de afaceri anuală netă în
(euro)

Bilanţ anual total
(Active totale) - (euro)

Important:

Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul contabil anterior, datele financiare au înregistrat modificări care
determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (întreprindere mică, mijlocie sau mare).

Nu
Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul contabil anterior)
Declar pe propria răspundere ca ....(denumirea completă a întreprinderii).... se încadrează în
categoria…… (întreprinderilor mică, mijlocie sau mare) ………., în conformitate cu
informaţiile din prezenta declarație.
Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice
Data :
Reprezentant legal
Funcţia:
Numele şi prenumele
Semnătura
13

Se va completa tabelul de mai jos conform Anexei I a Regulamentului (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare.
Datele sunt calculate conform Anexei I a Regulamentului (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare.
15
Datele cu privire la numărul mediu anual de angajați, cifra de afaceri anuală netă şi bilanțul anual total sunt cele realizate în ultimul exerciţiu
contabil raportat în situaţiile contabile anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. Se va preciza anul ultimului exercițiu contabil.
14
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Anexa III.2 - Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea întreprinderii
Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea întreprinderii


Certificăm pe proprie răspundere că .......(denumirea completă a întreprinderii)......:
- nu este declarată conform legii, în stare de incapacitate de plată şi nu are
plăţile/conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti;
- nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către
un judecător sindic, activităţile sale comerciale nu sunt suspendate sau nu sunt într-o
situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
- nu a încălcat în mod grav prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o
autoritate contractantă;
- nu a făcut declarații inexacte, cu privire la informaţiile solicitate de o autoritate
contractantă, în vederea selectării contractorilor.
 Certificăm pe proprie răspundere că ........................................ (denumirea completă a
întreprinderii) nu se află în dificultate, şi anume:
a) În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care
există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de
risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru
investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un
intermediar financiar selectat), 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;
b) În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au raspundere
nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei
ani, sau în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la
7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru
finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar
selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din
contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul
prezentei dispoziții, o “societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au
răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri
de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau
îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de
insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
d) 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;
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e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
- Raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de
7,5; și
- Capacitatea de acoperire a dobânzilor, calculată pe baza EBITDA,
se situează sub valoarea 1,0.
Certificăm pe proprie răspundere că .................................. (denumirea completă a
întreprinderii) nu a fost obiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare
a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil
cu piaţa comună sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost
deja executată şi ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare
aferentă.
Certificăm pe proprie răspundere că în cazul constituirii unui consorțiului, nu pot exista
întreprinderi care să exercite influențe asupra coordonatorului, ca acționari sau membri.

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice
Data:
Reprezentant legal

Funcţia:
Numele şi prenumele
Semnătura

Director proiect/ Responsabil proiect Numele şi prenumele
partener
Semnătura
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Anexa III.3A - Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ pentru IMM
Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ pentru IMM

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………………. (numele şi prenumele
reprezentantului legal), în calitate de ……………………... (funcţia reprezentantului legal) al
……..……………………… (denumirea completă a întreprinderii solicitante) încadrată ca IMM,
declarăm pe proprie răspundere că activităţile şi cheltuielile propuse spre finanţare în cadrul
proiectului cu titlul:
“............................................................................................. ”, depus la
Programul 2 „Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi
inovare”, nu au fost demarate înainte de depunerea de către beneficiar a propunerii de proiect la
UEFISCDI.
Efectul stimulativ nu este perturbat dacă înainte de depunerea cererii de finanţare beneficiarul a
realizat pentru proiectul respectiv studii de fezabilitate pentru care nu solicită ajutor de stat.
Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice
Data:
Reprezentant legal

Funcţia:
Numele şi prenumele
Semnătura

Director proiect / Responsabil proiect Numele şi prenumele
partener
Semnătura
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Anexa III.3B - Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ pentru întreprinderi
mari
Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ pentru întreprinderi mari
Subsemnatul/subsemnata ……………………………………………. (numele şi prenumele
reprezentantului legal), în calitate de ……………………... (funcţia reprezentantului legal) al
……..……………………… (denumirea completă a întreprinderii solicitante) încadrată ca
întreprindere mare, declarăm pe proprie răspundere că activităţile şi cheltuielile propuse spre
finanţare în cadrul proiectului cu titlul:“............................................................................... ”,
depus la Programul 2 „Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare
şi inovare”, nu au fost demarate înainte de depunerea de către beneficiar a propunerii de proiect
la UEFISCDI şi îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele criterii:
O creştere substanţială a domeniului de aplicare a proiectului sau a activităţii, ca urmare a
ajutorului;
O creştere substanţială a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect
sau activitate, ca urmare a ajutorului;
O creştere substanțială a ritmului de finalizare a proiectului sau activităţii în cauză.

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice
Data:
Reprezentant legal

Funcţia:
Numele şi prenumele
Semnătura

Director proiect / Responsabil proiect Numele şi prenumele
partener
Semnătura
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Anexa III.4 - Declaraţie privind validarea criteriilor de eligibilitate pentru participarea
întreprinderii16
Declaraţie privind validarea criteriilor de eligibilitate pentru participarea întreprinderii
Subsemnatul/subsemnata, ………………………… (numele şi prenumele reprezentantului legal), în
calitate de …………………… (funcţia reprezentantului legal) al ……..…………. (denumirea
completă a întreprinderii), declar pe proprie răspundere următoarele:
1. SC …….……..... are numărul de înregistrare la registrul comerţului ……………….............. ,
codul unic de înregistrare ................................. și activitate economică de cel puțin 2 ani.
Profitul (rezultatul) net pentru ultimul exerciţiu financiar declarat în situaţiile financiare este
de..................... lei.
Media profitului (rezultatului) net pentru ultimii 2 ani este de ....................... lei conform
datelor:
Nr. crt.
1
2

Anul

Valoare profit net (lei)

n-1
n
Media pentru ultimii doi ani

2. Media cifrei de afaceri pentru ultimii 2 ani este de ……………….. lei și este cel puţin egală
cu valoarea solicitată de la bugetul de stat conform datelor:
Nr. crt.
Anul
Valoare cifră de afaceri (lei)
1
2

n-1
n
Media pentru ultimii doi ani

3. Dacă întreprinderea a depus în calitate de coordonator/partener mai multe propuneri de
proiect, media cifrei de afaceri pe ultimii 2 ani este cel puțin egală cu valoarea solicitată de la
bugetul de stat pentru toate proiectele depuse în prezenta competiţie.
4. Dacă în parteneriatul proiectului sunt și alte întreprinderi, parternerii ................(denumirea
completă a întreprinderilor partenere) fac parte din același cluster cu coordonatorul
proiectului, .................(denumire cluster, codul unic de înregistrare ).
Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice
Data:
Reprezentant legal

Funcția:
Numele şi prenumele
Semnătura
Numele şi prenumele
Semnătura

Director de proiect / Responsabil
proiect partener
16

Se va completa de către fiecare întreprindere din consorţiu
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Anexa III. 5 - Declaraţie pentru IMM - uri privind activitățile de inovare - servicii de
consultanță în domeniul inovării și pentru servicii de sprijinire a inovării17
Declaraţie pentru IMM - uri privind activitățile de inovare - servicii de consultanță în
domeniul inovării și pentru servicii de sprijinire a inovării

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………………. (numele şi prenumele
reprezentantului legal), în calitate de ……………………... (funcţia reprezentantului legal) al
……..……………………… (denumirea completă a întreprinderii solicitante) încadrată ca
întreprindere mică sau mijlocie - IMM, declar pe proprie răspundere că valoarea totală a
ajutoarelor de stat pentru activități de inovare, servicii de consultanță în domeniul inovării și
pentru servicii de sprijinire a inovării, nu depăşeşte 200.000 EUR pentru întreprindere pe durata
oricărei perioade de trei ani.
Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice

Data:
Reprezentant legal

Director de proiect / Responsabil
proiect partener

17

Funcția:
Numele şi prenumele
Semnătura
Numele şi prenumele
Semnătura

Se va completa de către IMM dacă intensitatea ajutorului de stat este de 100%

25
PN-III-CERC-CO-PTE-3-2021

Anexa III.6 - Declaraţie privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare
Condiţii cumulate
Declaraţie privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare
Condiţii cumulate

Subsemnatul/subsemnata, ……………………………………………. (numele şi prenumele
reprezentantului legal al organizaţiei de cercetare), în calitate de ………………………………
(funcţia reprezentantului legal al instituţiei solicitante) al ……..…………………………….
(denumirea completă a organizaţiei de cercetare), declar pe proprie răspundere că următoarele
condiţii sunt îndeplinite cumulat:


Este instituţie de învăţământ superior*, sau activitatea de CD este principala activitate
din statut, sau din actul juridic de înfiinţare, sau obiectul principal de activitate este
diseminarea la scară a rezultatelor unor activitaţi CD prin predare sau publicare sau
transfer de cunoştinţe;



În cazul în care există întreprinderi care pot exercita o influenţă decisivă asupra
organizaţiei (prin asociaţi sau acţionari), acestea nu au acces preferenţial la rezultatele
de cercetare generate de organizaţie, conform unei declaraţii pe propria răspundere în
acest sens;



În bilanţ, sau în balanţa cu situaţia analitică, toate activităţile non-economice,
cheltuielile, veniturile şi finanţarea acestora sunt prezentate separat de activităţile
economice. Activităţile de trasfer de cunoştinţe au caracter non- economic, în cazul în
care acestea sunt efectuate fie de organizaţia de cercetare (inclusiv departamentele sau
filialele acesteia), fie în comun cu astfel de entităţi, sau în numele acestora, și toate
profiturile din activităţile respective sunt reinvestite în activităţile de bază noneconomice ale organizaţiei de cercetare (activităţi CD independente sau în colaborare,
diseminare non-exclusivă şi nediscdriminatorie a rezultatelor de CD, educaţie publică).
Caracterul non-economic al activităţilor de transfer de cunoştinţe nu este periclitat de
contractarea prestării de servicii corespunzătoare către părţi terţe prin intermediul unor
licitaţii deschise;



Activitate economică este auxiliară, cu alte cuvinte corespunde unei activităţi care este
absolut necesară pentru funcţionarea organizaţiei de cercetare, sau care este legată
intrinsec de utilizarea non-economică principală a acesteia şi care are un domeniu de
aplicare limitat. Se va considera că aşa stau lucrurile atunci când activităţile economice
consumă exact aceleaşi tipuri de resurse (de exemplu, materiale, echipamente, forţă de
muncă şi capital fix) ca şi activităţile non - economice, iar ponderea alocată în fiecare an
unor astfel de activităţi economice nu depăseşte 20% din total anual de resurse alocate
de entitatea respectivă.
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Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice

Data:
Reprezentant legal

Responsabil proiect partener

Funcţia:
Numele şi prenumele
Semnătura
Numele şi prenumele
Semnătura

*) Inclusiv spitalele clinice cu secţii clinice universitare definite în Legea nr 95/2006 privind Reforma
în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Secțiile clinice universitare sunt secțiile
de spital în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medicală, învăţământ medical, cercetare ştiinţifică
medicală şi educaţie medicală continuă. Institutele, centrele medicale şi spitalele de specialitate, care au în
componenţă o secţie clinică universitară sunt spitale clinice.
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Anexa III.7 - Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea organizaţiei de
cercetare
Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea organizaţiei de cercetare

Declarăm pe proprie răspundere că .......(denumirea completă a organizaţiei)...... nu este
declarată conform legii, în stare de incapacitate de plată şi nu are plăţile / conturile blocate
conform unei hotărâri judecătoreşti.
De asemenea, unitatea nu se face vinovată de:
- declaraţii inexacte, cu privire la informaţiile solicitate de Autoritatea Contractantă, în vederea
selectării contractorilor;
- încălcarea în mod grav a prevederilor unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o
Autoritate Contractantă.

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice
Data:
Reprezentant legal

Responsabil proiect partener

Funcţia:
Numele şi prenumele
Semnătura
Numele şi prenumele
Semnătura
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Anexa III.8 - Declarație privind nefinanțarea din alte surse, certificarea legalității și
corectitudinea informațiilor cuprinse în cererea de finanțare a informațiilor completate în
platforma de depunere
Declarație privind nefinanțarea din alte surse, certificarea legalității și corectitudinea
informațiilor cuprinse în cererea de finanțare a informațiilor completate în platforma de
depunere

Declar pe propria răspundere că activităţile şi lucrările din cadrul propunerii de proiect cu titlul:
“.........................................................................” Programul 2 - Creşterea competitivităţii
economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Subprogramul 2.1. Competitivitate
prin cercetare, dezvoltare şi inovare - ”Proiect de transfer la operatorul economic” nu sunt şi
nu au fost finanţate din alte surse bugetare.
De asemenea, confirm că informaţiile incluse în propunerea de proiect cu
titlul .
“.................................................................”, precum şi detaliile prezentate în documentele
anexate şi informaţiile completate în platforma de depunere sunt legale şi corecte.
Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele
solicitate, inclusiv această declarație, propunerea de proiect ar putea fi respinsă.
Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

Data:
Reprezentant legal

Director de proiect

Funcţia:
Numele şi prenumele
Semnătura
Numele şi prenumele
Semnătura
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Anexa III. 9 - Declaraţie pe propria răspundere a instituției gazdă prin care se certifică
acceptarea implementării proiectului în instituție
Declaraţie pe propria răspundere a instituției gazdă prin care se certifică acceptarea
implementării proiectului în instituție

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………………. (numele şi prenumele
reprezentantului legal), în calitate de ……………………... (funcţia reprezentantului legal) al
……..……………………… (denumirea completă a instituţiei solicitante), declar pe proprie
răspundere că, în cazul în care proiectul este finanțat, instituţia.........acceptă implementarea
proiectului, asigură sprijin administrativ şi pune la dispoziția echipei de proiect infrastructura
necesară. Angajarea membrilor echipei de proiect se va realiza în condițiile legii.
Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

Data:
Reprezentant legal

Director de proiect

Funcţia:
Numele şi prenumele
Semnătura
Numele şi prenumele
Semnătura
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