
 

1. Pentru ce domenii pot fi accesate cecurile de inovare? 

R:  Cecurile de inovare pot fi eliberate în orice domeniu economic şi ştiinţific conform 

tematicilor prioritare prevăzute în anexa 5, a pachetului de informaţii: 

1. TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢII 

2. ENERGIE 

3. MEDIU 

4. SĂNĂTATE 

5. AGRICULTURĂ, SIGURANŢĂ ŞI SECURITATE ALIMENTARĂ 

6. BIOTEHNOLOGII 

7. MATERIALE, PROCESE ŞI PRODUSE INOVATIVE 

8. SPAŢIU ŞI SECURITATE 

9. CERCETARE SOCIO-ECONOMICĂ ŞI UMANISTĂ 

 

2. Cine poate fi beneficiar al unui cec de inovare? 

R:  Beneficiari pot fi: IMM-uri, în sensul prevederilor Legii nr. 346/2004 sau PFA în 

sensul prevederilor OUG 44/2008,  înregistraţi în Registrul Comerţului şi care isi  

desfăşoară activitatea în România conform legislaţiei în vigoare, îndeplinind 

următoarele condiţii: 

- nu au activitate principală cercetare-dezvoltare conform COD CAEN; 

- au avut activitate în ultimul exercițiu financiar încheiat și au o cifră de afaceri cel puțin 

egală cu valoarea solicitată de la bugetul de stat; IMM-urile au personal angajat în 

ultimul exerciţiu financiar; 

- beneficiarul IMM sau PFA  respectă art. 5 din anexa la Decizia ANCS nr. 9038 din 

01.03.2012 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis; 

- beneficiarul și furnizorul de servicii sunt întreprinderi independente și nu dețin părți 

sociale, părți de interes, acțiuni de capital subscris
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; angajaţii beneficiarului nu au 

calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin cu persoane care fac parte din personalul angajat al 

furnizorului de servicii; 

- nu sunt considerate „firme în dificultate”, în sensul instrucţiunilor privind ajutorul de 

stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, elaborate la nivel 

european (publicate în OJC 244/2004);  

- nu este declarat conform legii, în stare de incapacitate de plată şi nu are 

plăţile/conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti la data depunerii cererii de 

finanţare; 

- nu a încălcat prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu  autoritatea 

contractantă; 

- nu a făcut declarații inexacte, cu privire la informaţiile solicitate de o autoritate 

contractantă, în vederea selectării contractorilor; 

                                                           
1 conform prevederilor deciziei nr. 9451/21.12.2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat “Finanțarea proiectelor CD&I conform Planului Național de 
Cercetare, Dezvoltare și Inovare” 

http://www.uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/Inovare/Decizie_Schema%20minimis_2.pdf
http://www.uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/Inovare/Decizie_Schema%20minimis_2.pdf
http://www.ancs.ro/ro/articol/1073/despre-ancs-legislatie-arhiva-decizia-nr-9451-21-12-2007


- nu sunt declaraţi Furnizor de Servicii în alte propuneri de proiecte în cadrul aceluiași 

apel „Cecuri de Inovare”;  

3. Câte cecuri de inovare poate derula un beneficiar? 

R:  Un beneficiar  poate derula în aceeași perioada calendaristică un singur cec de inovare 

și poate depune spre evaluare o nouă cerere de finanțare în ultima lună de implementare a 

proiectului în derulare. 

4.  Cine poate fi furnizor de servicii al unui cec de inovare? 

R: Furnizorul de servicii respectă urmatoarele   

- nu este Beneficiar în alte propuneri de proiecte în cadrul aceluiași apel „Cecuri de Inovare”;  

-  are în obiectul de activitate cercetare-dezvoltare conform COD CAEN; 

- Furnizorul de servicii și beneficiarul sunt întreprinderi independente și nu dețin părți 

sociale, părți de interes, acțiuni de capital subscris
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; angajaţii furnizorului de servicii 

nu au calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin cu persoane care fac parte din personalul 

angajat al beneficiarului; 

- se încadrează conform art. 7 sau 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind 

cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Ajutorul de stat acordat prin Programul Inovare – Modulul I intră în calculul 

ajutorului de minimis acordat beneficiarului? 

R:  Nu. Conform schemei ajutorului de stat nr. N 542/2007, ajutorul de stat acordat în 

cadrul Programului Inovare nu este considerat ajutor de minimis.   

6. Ce valoare se poate finanţa prin Subprogramul Servicii Suport pentru Inovare 

„Cecuri de inovare” aprobat prin Ordinul MEN nr. 4373MD /31.07.2013? 

R:  Finanţarea bugetară nu poate fi mai mare de 45.000 lei, reprezentând maxim  90% din 

valoarea proiectului (buget + alte surse). 

7. Instituţiile participante la proiect trebuie să fie înscrise în RPC? 

R:  Prin Pachetul de Informaţii nu se solicită acest lucru. 

8. Beneficiarul poate justifica fondul de cofinanţare şi în natură (materiale, lucrări, 

servicii ş.a) efectuate pentru realizarea obiectivelor proiectului ? 

R:  Cofinanţarea va fi asigurată în bani şi se va realiza prin ordin de plată, in baza  facturii 

emise de furnizor. 

9. Exista un model anume pentru CV-uri?  

      R:  Nu exista un model impus, dar se recomanda formatul Europass. 

 

 

 

                                                           
2 conform prevederilor deciziei nr. 9451/21.12.2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat “Finanțarea proiectelor CD&I conform Planului Național de 
Cercetare, Dezvoltare și Inovare” 

http://www.ancs.ro/ro/articol/1073/despre-ancs-legislatie-arhiva-decizia-nr-9451-21-12-2007


10. Care sunt cheltuielile eligibile din suma de la buget pentru furnizorul de servicii?  

R: Cheltuielile eligibile sunt cele prevăzute în  HG 134/2011
3
, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

Cheltuieli directe:  

- cheltuieli de personal pentru membrii echipei, angajați ai Furnizorului de servicii 

- cheltuieli cu deplasările interne în scopul și obiectivele proiectului;  

- cheltuieli  cu logistica ce includ: 

i. cheltuieli privind stocurile: materii prime, materiale consumabile, inclusiv 

materiale auxiliare, combustibili utilizați direct in cadrul proiectului, piese de 

schimb, semințe si materiale de plantat sau furaje; obiecte de inventar; 

materiale nestocate; energia si apa utilizate in mod direct in cadrul proiectului; 

organisme vii, plante sau animale; 

ii. cheltuieli de capital; se decontează doar costurile de amortizare pe durata 

proiectului, calculate pe baza practicilor contabile reglementate achiziționate 

după data intrării în vigoare a contractului; 

iii. cheltuielile cu serviciile executate de terţi numai pentru taxe de protejare a 

proprietăţii intelectuale sau industriale, în ţară sau în străinătate, şi nu mai mult 

de 30% din valoarea cecului de inovare;  

Cheltuieli indirecte (maximum 10% din cheltuielile directe excluzând cheltuielile de 

capital); 

Nu sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru: 

- deplasări externe, participarea la manifestări și conferințe științifice; 

- deplasări interne care nu sunt în scopul și obiectivele proiectului; 

- cheltuieli de personal pentru personalul Beneficiarului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 HG 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitatea de Cercetare-dezvoltare si de stimulare 
a inovării http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/Legislatie_2011/HOTARARE%20nr_134%20din%2016%20februarie%202011.pdf  

http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/Legislatie_2011/HOTARARE%20nr_134%20din%2016%20februarie%202011.pdf

