Intrebari frecvente Transfer la operatorul economic – competitie 2016
1. Cum se distribuie fondurile de la buget in valoare de 1.700.000 lei in cadrul consortiului ?
Bugetul alocat intreprinderilor participante in proiect trebuie sa fie de minim 45% din
valoarea totala a proiectului de la bugetul de stat.
2. Directorul de proiect trebuie sa fie doctor in stiinte?
Nu.
3. Propunerea de proiect poate fi depusa doar de o intreprindere?
Nu, propunerea de proiect este depusa de o intreprindere in parteneriat cu cel putin o
organizatie de cercetare.
4. Acordul ferm de colaborare este necesar la depunerea propunerii de proiect?
Nu, acordul ferm de colaborare va fi anexa la contractul de finantare.
5. Studiile de fezabilitate sunt eligibile de la buget?
Nu, studiile de fezabilitate sunt eligibile din surse proprii.
6. Participarea ca director de proiect la instrumentul de finantare “Proiect experimental
demonstrativ “exclude participarea la instrumentul de finantare “Transfer la operatorul
economic.”
Nu.
7. Propunerea de proiect poate fi depusa de o organizatie de cercetare?
Nu, propunerea de proiect este depusa de o intreprindere.
8. Intreprinderile participante trebuie sa aiba in obiectul de activitate un cod CAEN de
cercetare?
Da, intreprinderile participante trebuie sa aiba cod CAEN de cercetare, principal sau
secundar.
9. Coordonatorul proiectului trebuie sa se inscrie in Registrul National al Potentialilor
Contractori (RPC).
Nu.
10. Un director de proiect poate depune mai multe propuneri de proiect?
Nu, o persoana, in calitate de director de proiect, poate depune o singura cerere de
finantare.
11. O intreprindere poate depune mai multe propuneri de proiect?
Da, cu conditia ca directorii de proiect sa fie persoane diferite.
12. O intreprindere infiintata in anul 2015 poate depune o propunere de proiect?
Nu, intreprinderile participante trebuie sa aiba activitate economica de cel putin doi ani.
13. Daca intreprinderea are pierdere in ultimul an financiar, poate depune o propunere de
proiect?
In aceasta situatie, intreprinderea poate depune o propunere de proiect numai daca media
rezultatelor financiare pentru ultimii doi ani este pozitiva.
14. Care sunt ultimii doi ani financiari luati in calcul pentru indeplinirea criteriilor de eligibilitate?
Ultimii doi ani financiari sunt 2014 si 2015.
Toate intreprinderile din consortiu trebuie sa respecte conditiile referitoare la profit si cifra
de afaceri din criteriile de eligibilitate?
Da.
15. La redactarea cererii de finantare se poate utiliza pentru tabele un font de 10 ?
Da.

16. In pachetul de informatii la conditii de participare apare cerinta incadrarii propunerii de
proiect la TRL 4. Cum demonstram ca plecam de laTRL 4?
Conform Pachetului de Informatii PTE in cererea de finantare la punctul 1. “Relevanta
proiectului” se va prezenta argumentarea nivelului de maturitate tehnologica (TRL), dvs.
stabiliti cum veti face aceasta argumentare.
17. Intreprinderea contractoare poate sa deconteze din bugetul proiectului amortizarea (pe
durata proiectului) a unor echipamente care au fost achizitionate inainte de depunerea
contractului (in anii anteriori proiectului)?
Nu.
18. Pentru realizarea achizițiilor se vor aplica prevederile legislației în vigoare sau vor exista și
norme interne pentru beneficiarii privați?
Pentru achizitiile realizate în cadrul proiectului, contractorul/partenerii vor aplica prevederile
Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99 din 19 mai 2016 privind
achiziţiile sectoriale si Legii nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi
concesiunile de servicii.
19. Intreprinderea decontaza integral cheltuielile de capital?
Nu, intreprinderea va deconta pentru cheltuielile de capital cheltuielile de amortizare pe
durata derularii proiectului, daca acestea au o durata de functionare mai mare decat durata
proiectului de cercetare.
20. In platforma pentru depunere online exista un manual pentru depunerea unei oferte de
proiect?
Da, in platforma exista ghidul pentru depunere online PTE, unde veti gasi pasii privind
completarea unei propuneri de proiect.
21. In platforma se va completa bugetul sau se completeaza doar in cererea de finantare?
In platfoma www.uefiscdi-direct.ro se va completa bugetul pe ani pentru fiecare entitate din
proiect.
22. Unde se completeaza tipurile de activitati eligibile?
In platfoma www.uefiscdi-direct.ro se va completa planul de realizare, se vor specifica
activitatile pentru fiecare etapa coordonator/partener.
23. Cat este valoarea aferenta cofinantarii unui proiect PTE?
Cofinanţarea în cadrul proiectului se calculeză în funcţie de tipul întreprinderii (IMM-uri sau
întreprinderi mari) şi activităţii (cercetarea industrială, dezvoltare experimentală şi activităţi
de inovare) conform schemei de ajutor de stat.

