
 
 
 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 

 

Denumire proiect: Elaborarea de tehnologii eficiente energetic în aplicaţiile de nişă ale fabricaţiei 

subansamblelor mecanohidraulice la cerere şi mentenanţei echipamentelor hidraulice mobile, acronim 
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ID: P_40_415, cod SMIS 2014+ 119809, ctr. nr. 6/AXA1/1.2.3G/25.06.2018 

 

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și 

dezvoltării afacerilor 

Acţiune 1.2.3. Tip proiect: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe  

        

    

       

 

METODOLOGIE DE VERIFICARE, EVALUARE ȘI SELECȚIE A 

PROPUNERILOR DE PROIECTE (CU ACTIVITĂȚI DE CERCETARE 

INDUSTRIALĂ ȘI/SAU DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ REALIZATE ÎN  

ÎN COLABORARE ÎNTRE ORGANIZAȚIA DE CERCETARE ȘI 

ÎNTREPRINDERE - ACTIVITĂȚI DE TIP D) CARE SE VOR DESFĂȘURA 

ÎN CADRUL CONTRACTELOR SUBSIDIARE DE CERCETARE 

INDUSTRIALĂ ȘI /SAU DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ ÎN 

COLABORARE EFECTIVĂ ÎNTRE ORGANIZAȚIA DE CERCETARE 

INOE 2000 FILIALA IHP BUCUREȘTI ȘI O ÎNTREPRINDERE 

 

 

 

 
 

Activitate TIP D. Activități de cercetare industrială și /sau dezvoltare experimentală realizate în colaborare 

efectivă cu o întreprindere: 

Subactivitatea D.1: Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă  

Subactivitatea D.2: Dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă 

Subactivitatea D.3: Dezvoltare experimentală prin testare şi validare realizată în colaborare efectivă 

 

Director de proiect Dr. Ing. DUMITRESCU Ionaș-Cătălin 
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METODOLOGIE DE VERIFICARE, EVALUARE ȘI SELECȚIE A 

PROPUNERILOR DE PROIECTE (CU ACTIVITĂȚI DE CERCETARE 

INDUSTRIALĂ ȘI/SAU DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ REALIZATE ÎN  

ÎN COLABORARE EFECTIVĂ ÎNTRE ORGANIZAȚIA DE CERCETARE ȘI 

ÎNTREPRINDERE - ACTIVITĂȚI DE TIP D) CARE SE VOR DESFĂȘURA 

ÎN CADRUL CONTRACTELOR SUBSIDIARE DE CERCETARE 

INDUSTRIALĂ ȘI /SAU DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ ÎN 

COLABORARE EFECTIVĂ ÎNTRE ORGANIZAȚIA DE CERCETARE 

INOE 2000 FILIALA IHP BUCUREȘTI ȘI O ÎNTREPRINDERE 

 

PROCESUL DE VERIFICARE, EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROPUNERILOR DE 

PROIECTE (cu activități de cercetare în colaborare între organizația de cercetare și întreprindere - 

activități de tip D) se realizează în conformitate cu INSTRUCȚIUNEA privind verificarea 

întreprinderii de către organizația de cercetare, în cazul Parteneriate pentru transfer de cunoștințe, 

nr. 8962/30.06.2017 a MCI OIC, pentru cazul ajutorului de stat (care se referă la propuneri din 

partea întreprinderii referitoare la activități de CD în colaborare între organizația de cercetare și 

întreprindere – activități de tip D) și constă în parcurgerea urmatoarelor etape:  

 a) Verificarea conformitatii administrative;  

 b) Verificarea eligibilitatii solicitantilor intreprinderi si a propunerilor de proiecte;  

 c) Evaluarea tehnica si financiara a propunerilor de proiecte;  

 d) Selectia propunerilor de proiecte; 

 e) Întocmirea si publicarea listelor cu propunerile de proiecte selectate pentru contractare, in 

asteptare pentru contractare si respinse de la contractare; 

 f) Depunerea si solutionarea contestatiilor; 

 

Etapele de verificare a conformitatii administrative si verificare a eligibilitatii solicitantului 

intreprindere si a propunerii de proiect se vor realiza de catre echipa de management.  

Etapele de evaluare tehnica si financiara a propunerii de proiect si selectia proiectelor se vor realiza 

de catre echipa de management si echipa de implementare.  

In acest scop, se vor organiza Grupe de Evaluare, in functie de domeniul propunerilor de proiecte. 

Fiecare Grupa de Evaluare va fi compusa din 3 specialisti cu expertiza stiintifica in domeniul 

proiectului.  

Listele propunerilor de proiecte (cu activități de cercetare industrială și /sau dezvoltare 

experimentală realizate în colaborare efectivă cu o întreprindere - activități de tip D) propuse pentru 

contractare, in asteptare pentru contractare si respinse la contractare vor fi publicate pe site-ul 

http://menteh.ihp.ro/. 

 

 

 

http://menteh.ihp.ro/
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1. ETAPA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE  

Organizatia de cercetare, INOE 2000 Filiala IHP Bucuresti, solicita intreprinderii urmatoarele 

documente:  

- Propunerea de proiect (expresia de interes) in formatul anexei nr. 1 la modelul de contract 

subsidiar; 

- Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea (anexa nr. 2 la modelul de contract 

subsidiar);  

- Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari din fonduri publice (anexa nr. 3 

la modelul de contract subsidiar);  

- Declaratia intreprinderii de incadrare in categoria de IMM (anexa nr. 4 la modelul de contract 

subsidiar);  

- Extras de la Registrul Comertului (Certificat constatator emis de Registrul Comertului);  

- Certificate fiscale (de atestare fiscala si de obligatii bugetare);  

- Cazier judiciar al reprezentantului legal;  

- Copie dupa actul de identitate al reprezentantului legal;  

- Situatii financiare pe ultimii 2 ani;  

In cazul in care intreprinderea nu prezinta toate documentele solicitate sau unul sau mai multe 

documente nu respecta ca forma si/sau continut modelul dat, atunci INOE2000 Filiala IHP 

Bucuresti transmite intreprinderii constatarile efectuate si documentele care trebuie retransmise.  

FISA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE 

CRITERII DA NU Observatii  

Verificarea conformitatii administrative     

1. Propunerea de proiect (expresia de interes) in formatul 

anexei nr. 1 la modelul de contract subsidiar  

   

2. Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea:  

- Verificare ca forma si continut conform modelului - anexa 

nr. 2 la modelul de contract subsidiar  

- Este semnata de reprezentantui /împuternicitul legal  

   

3. Declaratia pe proprie raspundere privind evitarea dublei 

finantari din fonduri publice  

-Verificare ca forma si continut conform modelului - anexa nr. 

3 la modelul de contract subsidiar  

- Este semnata de reprezentantul /împuternicitul legal 

   

4. Declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea 

intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii  

- Verificare ca forma si continut conform modelului - anexa 

nr. 4 la modelul de contract subsidiar  

- Este semnata de reprezentantui /imputernicitul legal  

   

5. Certificat constatator emis de Registrul Comertului    

6. Certificate fiscale (de atestare fiscala si de obligatii 

bugetare)  

   

7. Cazier judiciar al reprezentantului legal     

8. Copie dupa actul de identitate al reprezentantului legal     

9. Situatii financiare pe ultimii 2 ani    
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Echipa de management impreuna cu directorul de proiect va completa fisa de verificare a 

conformitatii administrative. Raspunsurile la intrebarile legate de verificarea conformitatii 

administrative pot fi „Da”, sau ,,Nu”. Daca propunerea de proiect este incompleta, in sensul ca 

lipsesc unele documente insotitoare sau unul sau mai multe dintre aceste documente nu sunt 

semnate, organizatia de cercetare INOE 2000 Filiala IHP Bucuresti transmite intreprinderii 

constatarile efectuate si documentele care trebuie retransmise. Daca in termen de 5 zile de la 

transmiterea observatiilor, intreprinderea nu se conformeaza cerintelor, propunerea de proiect este 

respinsa. Pentru a fi admisa, propunerea de proiect trebuie sa obtina raspuns pozitiv (,,Da”) la toate 

intrebarile. In caz contrar, aceasta este respinsa.  

 

2. ETAPA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII SOLICITANTILOR 

INTREPRINDERI SI A PROPUNERILOR DE PROIECTE  

 

Etapa de verificarea a eilgibilitatii intreprinderii se realizeaza conform urmatoarelor criterii de 

eligibilitate: 

4.1. Intreprinderea sa fie inregistrata si sa desfasoare activitati in Romania;  

4.2. Intreprinderea sa nu se fie in nici una din urmatoarele situatii:  

i) in stare de faliment ori lichidare, sa aiba afacerile administrate de un judecator-sindic sau 

activitatile sale comerciale sa fie suspendate ori sa faca obiectul unui aranjament cu creditorii sau sa 

fie intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;  

ii) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari 

sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, 

bugete locale), in conformitate cu prevederile legale in vigoare;  

iii) reprezentantul legal a fost condamnat in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva a unei 

instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 

unei greseli in materie profesionala;  

v) face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat in urma unei decizii anterioare a 

Comisiei prin care, un ajutor de stat este declarat ilegal si incompatibil cu piata interna;  

v) ,,in dificultate" in conformitate cu urmatoarea definitie:  

(a) In cazul unei societati comerciale cu raspundere limitata (alta decat un IMM care exista 

de cel putin trei ani sau, in sensul eligibilitatii pentru ajutor pentru finantare de risc, un IMM 

aflat la 7 ani de la prima sa vanzare comerciala care se califica pentru investitii pentru 

finantare de risc in urma unui proces de diligenta efectuat de un intermediar financiar 

selectat), atunci cand mai mult de jumatate din capitalul sau social subscris a disparut din 

cauza pierderilor acumulate. Aceasta situatie survine atunci cand deducerea pierderilor 

acumulate din rezerve (si din toate celelalte elemente considerate in general ca facand parte 

din fondurile proprii ale societatii) conduce la un rezultat negativ care depaseste jumatate 

din capitalul social subscris.  

In sensul acestei dispozitii ”societate cu raspundere limitata” se refera in special la tipurile 

de societati mentionate in anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar ”capital social” include, 

daca este cazul, orice capital suplimentar;  

(b) in cazul unei societati comerciale in care cel putin unii dintre asociati au raspundere 

nelimitata pentru creantele societatii (alta decat un IMM care exista de cel putin trei ani sau, 
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in sensul eligibilitatii pentru ajutor pentru finantare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima 

sa vanzare comerciala care se califica pentru investitii pentru finantare de risc in urma unui 

proces de diligenta efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci cand mai mult de 

jumatate din capitalul propriu asa cum reiese din contabilitatea societatii a disparut din 

cauza pierderilor acumulate. In sensul prezentei dispozitii, ”o societate comerciala in care 

cei putin unii dintre asociati au raspundere nelimitata pentru creantele societatii” se refera 

in special la acele tipuri de societati mentionate in anexa 11 la Directiva 2013/34/UE;  

(c) atunci cand intreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolventa sau 

indeplineste criteriiie prevazute in dreptul intern pentru ca o procedura colectiva de 

insolventa sa fie deschisa la cererea creditoriior sai;  

(d) atunci cand intreprinderea a primit ajutor pentru salvare si nu a rambursat inca 

imprumutul sau nu a incetat garantia sau a primit ajutoare pentru restructurare si face inca 

obiectul unui plan de restructurare;  

(e) in cazul unei intreprinderi care nu este un IMM, atunci cand, in ultimii doi ani:  

1. raportul datorii /capitaluri proprii al intreprinderii este mai mare de 7,5;   si  

2. capacitatea de acoperire a dobanzilor calculata pe baza EBITDA se situeaza sub 

valoarea 1,0; 

vi) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile cerute mai sus;  

4.3. Intreprinderea activeaza in oricare din sectoarele economice, cu exceptia sectorului prelucrarii 

si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri:  

(i) atunci cand valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de 

produse achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile respective;  

(ii) atunci cand ajutoarele sunt conditionate de transferarea lor partiala sau integrala catre 

producatorii primari;  

4.4. Intreprinderea nu a beneficiat de ajutoare din alte surse publice pentru aceleasi costuri eligibile.  

4.5. Intreprinderea se incadreaza intr-una dintre categoriiie: intreprindere mica (inclusiv 

microintreprindere) /intreprindere mijiocie /intreprindere mare.  

 

FISA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII 

CRITERII DA NU Observatii  

 
Verificare eligibilitatii intreprinderii     
1. Intreprinderea este inregistrata si desfasoara activitati 

in  Romania  
  - Certificat Constatator emis de 

Registrul Comertului sau document 

echivalent  

2. Intreprinderea solicitanta nu se afla intr-una din 

situatiile descrise la pct. 2.2  

 

 

  - Declaratie pe proprie raspundere 

privind eligibilitatea 

- Certificate fiscal 

- Cazier judiciar 

3. Intreprinderea activeaza in alte sectoare economice 

decat cele excluse, din punct de vedere a propunerii sale  

 

 

  - Declaratie pe proprie raspundere 

privind eligibilitatea 

- Propunerea de proiect (Anexa 1 la 

contractual subsidiar, pct. 2 Descrierea 

activitatilor) 

4. Intreprinderea nu a beneficiat de ajutoare din alte surse 

publice pentru aceleasi costuri eligibile 
  - Declaratie pe proprie raspundere 

privind evitarea dublei finantari din 

fonduri pubilce  
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5. Intreprinderea se incadreaza intr-una dintre categoriile: 

întreprindere mica (inclusiv microintreprindere) / 

intreprindere mijiocie/ intreprindere mare  

  - Declaratia intreprinderii de incadrare 

in categoria de IMM (daca este cazul) 

6. In cazul activitatilor de tip D, intreprinderea are 

activitatea de cercetare-dezvoltare in obiectul de activitate  
  - Certificat constatator emis de 

Registrul Comertului 

Eligibilitatea propunerii de proiect a intreprinderii    

1. Proiectul propus va fi derulat in Romania   - Locatia organizatiei de cercetare 

2. Valoarea solicitata nu depaseste 1.800.000 lei   -Valoarea eligibila calculata (care va 

figura la art. 3 din contractual 

subsidiar) 

- Propunerea de proiect (Devizul 

contractului pct. 3 din Anexa 1 la 

contractual subsidiar) 

3. Propunerea de proiect nu solicita sprijin pentru 

sustinerea activitatilor de export catre terte tari sau catre 

alte state membre ale UE (respectiv sprijin legat direct de 

cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei 

retele de distributie sau de alte costuri curente legate de 

activitatea de export) 

  - Declaratie pe proprie raspundere 

privind eligibilitatea 

- Propunerea de proiect (pct. 2 

Descrierea activitatilor din Anexa 1 la 

contractual subsidiar) 

4. Propunerea de proiect nu va utiliza preferential, in 

cadrul activitatilor care primesc sprijin, produse nationale 

fata de produsele importate 

  - Declaratie pe proprie raspundere 

privind eligibilitatea 

 

5. Propunerea de proiect se incadreaza in 

domeniul/subdomeniile de specializare inteligenta si 

sanatate declarate de organizatia de cercetare in proiectul 

contractat cu OI Cercetare 

  - Cererea de finantare a organizatiei de 

cercetare 

- Propunerea de proiect (pct. 2 

Descrierea activitatilor in Anexa 1 la 

contractual subsidiar) 

- Extras de la Registrul Comertului 

6.  Propunerea de proiect se incadreaza intr-una din 

activitatile de tip D - prevazuta in contractul de finantare 

(cererea de finantare) al organizatiei de cercetare 

  - Contractul de finantare al organizatiei 

de cercetare – Anexa II 

- Propunerea de proiect (pct. 2 

Descrierea activitatilor din Anexa 1 la 

contractual subsidiar) 

7. Activitatile din propunerea de proiect (Anexa nr. 1 la 

contractul subsidiar) se incadreaza in urmatoarele tipuri 

de activitati eligibile prevazute de ghidul solicitantului: 

Tip D: cercetare industriala si/sau dezvoltare 

experimentala in colaborare efectiva a organizatiei de 

cercetare cu intreprinderea -activitati de cercetare 

industriala si/sau dezvoltare experimentala in colaborare 

efectiva 

  - Propunerea de proiect (pct.2 

Descrierea activitatilor din Anexa 1 la 

contractual subsidiar) 

9. Cheltuielile propuse in propunerea de proiect (in 

Anexa 1 la contractul subsidiar) sunt eligibile:  

Pentru activitati tip D: 

- cheltuieli cu personalul; 

- cheltuieli pentru instrumente si echipamente in masura 

in care acestea sunt utilizate in cadrul contractului cu 

intreprinderea si pe durata acestei utilizari; 

- cheltuielile aferente serviciilor de cercetare, precum si 

serviciiior de consultanta si serviciilor echivalente; 

- cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale  

- cheltuieli pentru achizitia materialeior, consumabilelor 

si a altor produse similare; 

F: Cheltuieii generale de administratie. 

  - Propunerea de proiect (Anexa 1 la 

contractual subsidiar, pct. 3 Devizul 

contractului) 
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10. Devizul propunerii de proiect este calculat conform 

regulilor ajutorului de stat conform anexei nr. 1 
  - Propunerea de proiect (Anexa 1 la 

contractual subsidiar, pct. 3 Devizul 

contractului) 

11. In cazul activitatilor de tip D, valoarea activitatiior 

CD prestate de organizatia de cercetare in colaborare 

trebuie sa fie de cel putin 10% si cel mult 50% din 

valoarea totala a activitatilor CD realizate in colaborare 

cu intreprinderea  

  - Propunerea de proiect (Anexa 1 la 

contractual subsidiar, pct. 3 Devizul 

contractului) 

12. Intreprinderea este inregistrata in RPC (Registrul 

Potentialilor Contractori) 
  https://rpc.research.ro/ 

 

Reguli de verificare a eligibilitatii:  

- Sunt verificate din punct de vedere al eligibilitatii doar propunerile de proiect admise in urma 

verificarii conformitatii administrative.  

- Verificarea eligibilitatii se face atat pentru intreprinderi, cat si pentru propunerile de proiect 

conform fisei de eligibilitate.  

- Raspunsurile la intrebarile legate de verificarea eligibilitatii pot fi ”Da” sau ”Nu”.  

- Pentru a fi admise, propunerile de proiect trebuie sa obtina raspuns pozitiv (”Da”) la toate 

intrebarile. In caz contrar, propunerile de proiect sunt declarate neeligibile si sunt respinse.  

- Grila de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii se completeaza nu numai cu 

raspunsuri de DA sau NU de catre organizatia de cercetare, INOE 2000 Filiala IHP Bucuresti, ci si 

cu justificari, explicatii legate de indeplinirea criteriilor analizate (in coloana Observatii sau, daca 

este necesar, ca text anexat criteriului respectiv).  

Nota: Cheltuielile aferente activitatilor din propunerile de proiecte sunt considerate eligibile daca 

sunt cuprinse in Cererea de Finantare a organizatiei de cercetare, anexa 2 la contractul de 

finantare nr. 6/AXA1/1.2.3G/25.06.2018, cod SMIS2014+: 119809 si sunt in conformitate cu:  

(a) Ghidul Solicitantului sectiunea G -Cod competitie POC-A1-A1.2.3-G-2015;  

(b) Schema de ajutor de stat Finantarea proiectelor CDI conform programului Cresterea 

competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare.  

Observatii:  

1. Se detaliaza pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost indeplinit, motivul 

neeligibilitatii, daca este cazul: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Daca proiectul este neeligibil nu se mai face evaluarea tehnica si financiara.  

3. La incheierea etapei de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii, 

solicitantiior intreprinderi li se trimit scrisori de acceptare sau de respingere, dupa caz.  
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3. ETAPA DE EVALUAREA TEHNICA SI FINANCIARA A PROPUNERILOR DE 

PROIECTE  

Pentru etapa de evaluarea tehnica si financiara a propunerilor de proiecte (activitati de cercetare 

industrială și /sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă intre organizatia de cercetare si 

intreprindere - activitati de tip D), organizatia de cercetare, INOE 2000 Filiala IHP Bucuresti, 

analizeaza conform prezentei metodologii propunerea de proiect în formatul Anexei nr. 1 la 

contractul subsidiar tip D. 

Reguli de evaluare 

Vor fi evaluate doar propunerile de proiecte admise în urma verificării administrative şi a 

eligilibilităţii.  

Evaluarea propunerilor de proiecte se desfăşoară în două faze: 

 

Faza evaluării individuale  

Fiecare evaluator acorda un punctaj pentru fiecare criteriu examinat și consemnează un comentariu 

atașat punctajului.  

 

Faza evaluarii in panel 

Evaluatorii din panel completeaza Fișa de evaluare panel care cuprinde punctajele, comentariile și 

recomandările privind propunerea. Fișa de evaluare panel se întocmește de către unul dintre 

evaluatori și este semnată de către membrii panelului.  

În cazul în care nu se ajunge la consens în privința punctajului, propunerile de proiecte se transmit 

spre evaluare unei alte grupe și dacă nici în această grupă nu se obține consens în privința 

punctajului, se face media aritmetică a punctajelor propuse de fiecare membru al grupelor de 

evaluare.  

Pentru evaluare se va analiza conţinutul Anexei nr. 1 - Propunerea de proiect și se va acorda puncte 

conform criteriilor stabilite și enunțate mai jos. 

Punctajul acordat pe fiecare criteriu reprezintă suma subcriteriilor sale. 

Daca un subcriteriu cuprinde o altă clasă de subcriterii atunci puncajul sau va fi realizat din suma 

punctajelor clasei de subcriterii. În cazul în care această clasă nu există atunci punctajul maxim al 

subcriteriului va fi 2. 

Semnificația punctajului este următoarea: 

0 pct – Propunere slabă sau foarte slabă: propunerea se adresează subcriteriului într-o manieră vagă 

şi total nesatisfăcătoare, există lipsuri substanţiale în raport cu subcriteriul în cauză.  

1 pct – Satisfăcător: propunerea se adresează la modul general subcriteriului, există lipsuri ce ar 

trebui completate.  

2 pct – Foarte bun: propunerea se adresează pe deplin tuturor aspectelor relevante ale subcriteriului. 

Fiecare punctaj acordat trebuie justificat cu argumente relevante. Nu se punctează cu zecimale. 

Scorul maxim ce se poate obține este de 60 de puncte. 
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4. ETAPA DE SELECTIE A PROPUNERIIOR DE PROIECTE (ACTIVITATI DE CD 

IN COLABORARE INTRE INOE 2000 FILIALA IHP BUCURESTI SI O 

INTREPRINDERE - ACTIVITATI DE TIP D)  

4.1. CRITERII PENTRU SELECTIE:  

Categoria de criterii: Relevanţă și impact 

Criteriul 1.1 Relevanţa  

Se estimează în ce măsură propunerea de proiect contribuie la rezolvarea unor probleme de natură 

tehnică și în ce mod sunt solicitate expertiza și competențele INOE 2000 Filiala IHP. 

Criteriul 1.2 Impactul proiectului 

Se va evalua în ce măsură rezultatele activităţilor proiectului pot conduce la creșterea cifrei de 

afaceri / profitului IMM-ului, la crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea capacităţii de inovare a 

institutului, creșterea vizibilității etc. 

 

Categoria de criterii: Calitate şi maturitate 

Criteriul 2.1 Coerenţa şi fezabilitatea proiectului 

Se va evalua măsura în care IMM-ul a identificat corect activităţile în funcţie de scopul proiectului 

şi de rezultatele propuse.  

Categoriile de activități propuse trebuie să se încadreze în cele ale proiectului MENTEH. Perioada 

de derulare a activitaților din cadrul contractului subsidiar nu poate depăși perioada de derulare a 

ctr. nr. 6/AXA 1/1.2.3.G/25.06.2018. 

Resursele financiare trebuie să fie estimate şi repartizate adecvat pe activităţi. Se va aprecia dacă 

descrierea obiectivelor urmărite prin realizarea proiectului este clară, dacă activităţile și planificarea 

acestora sunt realiste şi asigură realizarea obiectivelor proiectului.  

Proiectul trebuie să conţină indicatori măsurabili şi cuantificabili ce pot fi verificaţi în mod obiectiv.  

Criteriul 2.2 Capacitatea de implementare a proiectului 

Se va evalua metodologia de implementare şi capacitatea executantului propus de a implementa 

activitățile proiectului.  

Se va urmări eligibilitatea cheltuielilor propuse, categoriile de cheltuieli și nivelul maxim al 

cheltuielilor, precum și respectarea condiţiilor de finanţare și cofinanțare. Se va evalua 

dimensionarea bugetului şi echilibrul dintre componente, modul în care este corelat cu activităţile 

proiectului, în conformitate cu obiectivele propuse. 

 

Categoria de criterii: Experiență anterioară, dezvoltare durabilă și egalitate de șanse 

Criteriul 3.1 Experiența dovedită în derularea de contracte  

Se va evalua experienţa instituţională anterioară în derularea de contracte, ca sumă și ca valoare, din 

ultimii 5 ani  

Criteriul 3.2 Dezvoltarea durabilă şi egalitatea de şanse  

Se va evalua modul în care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea 

durabilă precum și modul în care principiul privind egalitatea de şanse a fost integrat în elaborarea 

şi implementarea proiectului. 

 

4.2. REGULI SPECIFICE DE SELECTIE  

Fiecare criteriu va avea un punctaj obținut prin înmulțirea scorului maxim per criteriu cu ponderea 

sa. Ponderea criteriilor este următoarea: 

Factor pondere ”Relevanţă și impact” = 3. 

Factor pondere ”Calitate și maturitate” = 4. 

Factor pondere ”Experiență anterioară, dezvoltare durabilă și egalitate de șanse” = 2. 
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Punctajul maxim al unei propuneri este de 60 de puncte și rezultă din adunarea celor trei criterii. 

Nu vor fi admise la finanțare propunerile de proiecte care nu obțin cel puțin 35 de puncte (pragul de 

calitate). 

Vor fi selectate pentru finanţare propunerile de proiecte „admise la finanţare” în ordinea 

descrescătoare a punctajelor totale, în limita bugetului proiectului MENTEH. 

 

4.3. CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE PUNCTAJ EGAL 

În cazul în care există propuneri cu punctaj egal, departajarea acestora se face completând pe fisa de 

evaluare tehnica si financiara a propunerii următorul tabel: 

 
CRITERII DE DEPARTAJARE DA NU 

Expresia de interes a fost transmisă la depunerea propunerii MENTEH 

in cadrul competiției POC  

  

Realizarea proiectului vizează obținerea unui produs nou, unicat sau 

serie mică 

  

Realizarea proiectului contribuie la creșterea vizibilității partenerilor   

Realizarea proiectului contribuie la creșterea cifrei de afaceri / 

competitivității IMM-ului 

  

Realizarea proiectului contribuie crearea de noi locuri de muncă   

   

Va fi admisă la finanțare propunerea care obține cel mai mare număr de răspunsuri ”DA”. 

 
 

5. ETAPA DE INTOCMIRE SI PUBLICARE A LISTELOR CU PROPUNERILE DE 

PROIECTE SELECTATE PENTRU CONTRACTARE, IN ASTEPTARE PENTRU 

CONTRACTARE SI RESPINSE DE LA CONTRACTARE  

Proiectele admise la contractare se vor ordona in ordinea descrescatoare a punctajului total obtinut.  

Vor fi selectate pentru contractare propunerile de proiecte „admise la finantare" in ordinea 

descrescatoare a punctajelor totale, in limita bugetului proiectului ID: P_40_415, cod SMIS 2014+ 

119809.  

Propunerile de proiecte admise pentru contractare, in asteptare pentru contractare si respinse de la 

contractare se publica pe site-ul http://menteh.ihp.ro/ 

Intreprinderile vor fi informate in scris despre decizia unitatii de cercetare in legatura cu proiectul.  

Decizia de a respinge contractarea va avea la baza unul din urmatoarele motive:  

- Contractul nu este conform conditiilor prestabilite (este incomplet);  

- Proiectul cu activitati tip D este neeligibil;  

- Propunerea tehnică si financiara nu a atins pragul de 35 de puncte.  

 

 

6. DEPUNEREA SI SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR  

Contestatiile se depun sau se transmit prin posta la INOE 2000 Filiala IHP Bucuresti pe adresa: Str. 

Cutitul de Argint, nr. 14, cod postal 040558, Sector 4, Bucuresti, prin fax 0213373040 sau prin E-

mail: dumitrescu.ihp@fluidas.ro in termen de 5 zile de la data publicarii rezultatelor evaluarii 

proiectelor cu activitati de tip D propuse (listele pentru contractare, in asteptare pentru contractare si 

respinse). Contestatiile vor fi analizate de echipa de management, care va analiza si va raspunde in 

mailto:dumitrescu.ihp@fluidas.ro
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scris la aspectele semnalate in contestatie. Contestatiile se vor referi numai la eventualele vicii de 

procedura pe care intreprinderea le considera neconforme cu precizarile din ,,METODOLOGIA DE 

VERIFICARE, EVALUARE SI SELECTIE A PROPUNERILOR DE PROIECTE CU ACTIVITATI 

TIP D CARE SE VOR DESFASURA IN CADRUL CONTRACTELOR SUBSIDIARE DE 

CERCETARE INDUSTRIALA SI/SAU DEZVOLTARE EXPERIMENTALA IN COLABORARE  

EFECTIVA INTRE ORGANIZATIA DE CERCETARE INOE 2000 FILIALA IHP BUCURESTI SI O 

INTREPRINDERE".  

 

Contestatiile vor fi semnate de catre responsabilul de proiect din partea intreprinderii si 

reprezentantul legal al acesteia.  

 

 

 

INDICAȚII SPECIFICE PRIVIND COMPLETAREA PROPUNERII DE 

PROIECT (CONFORM ANEXEI NR. 1 LA CONTRACT) PENTRU 

DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI TIP D – ACTIVITĂȚI CD ÎN 

COLABORARE EFECTIVĂ REALIZATE ÎNTRE INOE 2000 FILIALA IHP 

ȘI O ÎNTREPRINDERE 

 

 - Modul de prezentare a propunerii de proiect; 

 - Calendar competiție; 

 - Anexe. 

 

 

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII DE PROIECT  

Propunerea de proiect se transmite pe hârtie sau electronic la adresa dumitrescu.ihp@fluidas.ro cu o 

adresă de inaintare semnată corespunzator de reprezentantul legal si /sau de responsabilul de proiect 

din partea intreprinderii. Pentru varianta electronica fișierele sunt rezultate prin scanarea color a 

documentelor semnate și stampilate de persoanele mentionate in document. 

O propunere respinsa de la finanțare poate fi reformulata si retransmisă de încă 2 ori. 

Propunerea de proiect va cuprinde urmatoarele documente /fisiere:  

a). documente pentru verificarea conformitatii administrative, care cuprinde documentele din FISA 

DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE:  

b). documente pentru verificarea eligibilitatii solicitantilor intreprinderi si a propunerilor de 

proiecte, care cuprinde documentele din FISA DE VERIFICARE A ELIGIBIlITATII 

 c). oferta tehnica si financiara a propunerilor de proiecte în formatul Anexei nr. 1 la contractul 

subsidiar tip D.  

Oferta de proiect va fi insotita de o SCRISOARE DE INAINTARE, cu numar de ieșire de la 

solicitantul intreprindere si nr. de intrare de la INOE 2000 Filiala IHP București.  

mailto:dumitrescu.ihp@fluidas.ro
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Nota. In cazul in care documentele depasesc 10 MB, acestea se vor transmite separat, fiecare fisier 

in parte, ori se vor transmite prin transfer electronic.  

Inainte de transmiterea ofertelor, solicitantii intreprinderi trebuie sa se asigure ca fisierele se pot 

deschide si cuprind toate documentele cerute.  

 

Date de contact pentru informatii suplimentare:  

INOE 2000 Filiala IHP, cu sediul in Bucuresti, sector 4, str. Cutitul de Argint nr. 14, cod postal: 

040558 

Persoana de contact: 

Director de proiect – Dr. Ing. Ionas Catalin DUMITRESCU  

Tel.: 0213363991, Fax: 0213373040, e-mail: dumitrescu.ihp@fluidas.ro 

 

Pentru proiectele admise la contractare organizatia de cercetare, INOE 2000 Filiala IHP Bucuresti 

va semna un contract subsidiar cu intreprinderea, care va fi insotit de Anexa nr. 1 la modelul de 

contract subsidiar, Anexa nr. 2 la modelul de contract subsidiar, Anexa nr. 3 la modelul de contract 

subsidiar, Anexa nr. 4 la modelul de contract subsidiar, in 4 (patru) exemplare cu valoare de 

original, in limba romana, din care 2 (doua) exemplare pentru Organizatia de cercetare, 1 (un) 

exemplar pentru intreprindere si 1 (un) exemplar pentru OI. Contractul subsidiar, semnat de ambele 

parti, va fi transmis de Organizatia de cercetare, INOE2000 Filiala IHP Bucuresti Organismului 

intermediar pentru Cercetare (OIC) din cadrul MCI, impreuna cu documentatia elaborata de aceasta 

pentru verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii. Verificarea efectuata de organizatia 

de cercetare, INOE2000 Filiala IHP Bucuresti se rezuma la verificarea indeplinirii criteriilor de 

eligibilitate pe baza informatiilor din declaratiile date pe propria raspundere de catre intreprindere, 

precum si din celelalte documente furnizate si indicate la pct. 2 din prezenta metodologie. Ulterior, 

dupa primirea documentelor, Organismul intermediar pentru Cercetare verifica validitatea datelor 

prezentate de organizatia de cercetare, INOE 2000 Filiala IHP Bucuresti si de intreprindere.  

 

CALENDAR COMPETITIE  

 

Depunerea proiectelor este continuă începând cu data de 15 aprilie 2019 până la epuizarea 

fondurilor alocate pe ctr. nr. 6/AXA1/1.2.3G/25.06.2018, ID: P_40_415, cod SMIS 2014+ 119809, 

pentru activități de CD in colaborare efectiva – activitati de tip D. 

 

Perioada de timp între depunerea proiectelor și afisarea rezultatelor nu va depăși 10 zile lucrătoare: 

 

Perioada Etapa Observatii 

15 aprilie Lansare competiție contracte subsidiare în 

colaborare efectivă – activități tip D 

 

continuă Depunere proiecte  

5 zile lucrătoare Proces de verificare si evaluare propuneri de 

proiecte  

 

a 5-a zi lucrătoare Afisare rezultate pe site-ul: http://menteh.ihp.ro/  

a 6-a și a 7-a zi lucrătoare Depunere contestatii  

a 8-a și a 9-a zi lucrătoare Raspuns la contestatii   

a 10-a zi lucrătoare Afisare rezultate finale si contractare   

mailto:dumitrescu.ihp@fluidas.ro
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ANEXE LA PREZENTA METODOLOGIE  

- FISA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE  

- FISA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII  

- FISA DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ INDIVIDUALA /PANEL  

- Anexa nr. 1 la modelul de contract subsidiar – Propunerea de proiect 

- Anexa nr. 2 la modelul de contract subsidiar 

- Anexa nr. 3 la modelul de contract subsidiar 

- Anexa nr. 4 la modelul de contract subsidiar  

- SCRISOARE DE INAINTARE  
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FISA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE 

Numar de inregistrare la organizatia de cercetare:   

Intreprinderea solicitanta:   

Titlul /acronimul proiectului:   

 

Nume Evaluatori: 

 

 

Data: …………………………………… 

CRITERII DA NU Observatii  

Verificarea conformitatii administrative     

1.Propunerea de proiect (expresia de interes) in formatul 

anexei nr. 1 la modelul de contract subsidiar  

   

2. Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea:  

- Verificare ca forma si continut conform modelului - anexa 

nr. 2 la modelul de contract subsidiar  

- Este semnata de reprezentantui /împuternicitul legal  

   

3. Declaratia pe proprie raspundere privind evitarea dublei 

finantari din fonduri publice  

-Verificare ca forma si continut conform modelului - anexa nr. 

3 la modelul de contract subsidiar  

- Este semnata de reprezentantul /împuternicitul legal 

   

4. Declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea 

intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii  

- Verificare ca forma si continut conform modelului - anexa 

nr. 4 la modelul de contract subsidiar  

- Este semnata de reprezentantui /imputernicitul legal  

   

5. Certificat constatator emis de Registrul Comertului    

6. Certificate fiscale (de atestare fiscala si de obligatii 

bugetare)  

   

7. Cazier judiciar al reprezentantului legal     

8. Copie dupa actul de identitate al reprezentantului legal     

9. Situatii financiare pe ultimii 2 ani    

  

Nume si semnaturi:  
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FISA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII 

Numar de inregistrare la organizatia de cercetare:   

Intreprinderea solicitanta:   

Titlul /acronimul proiectului:   

 

Nume Evaluatori: 

 

 

Data: …………………………………… 

 

CRITERII DA NU Observatii  

 
Verificare eligibilitatii intreprinderii     
1. Intreprinderea este inregistrata si desfasoara activitati 

in  Romania  
  - Certificat Constatator emis de 

Registrul Comertului sau document 

echivalent  

2. Intreprinderea solicitanta nu se afla intr-una din 

situatiile descrise la pct. 2.2  

 

 

  - Declaratie pe proprie raspundere 

privind eligibilitatea 

- Certificate fiscal 

- Cazier judiciar 

3. Intreprinderea activeaza in alte sectoare economice 

decat cele excluse, din punct de vedere a propunerii sale  

 

 

  - Declaratie pe proprie raspundere 

privind eligibilitatea 

- Propunerea de proiect (Anexa1 la 

contractual subsidiar, pct.1 Descrierea 

activitatilor) 

4. Intreprinderea nu a beneficiat de ajutoare din alte surse 

publice pentru aceleasi costuri eligibile 
  - Declaratie pe proprie raspundere 

privind evitarea dublei finantari din 

fonduri pubilce  

5. Intreprinderea se incadreaza intr-una dintre categoriile: 

întreprindere mica (inclusiv microintreprindere) / 

intreprindere mijiocie/ intreprindere mare  

  - Declaratia intreprinderii de incadrare 

in categoria de IMM (daca este cazul) 

6. In cazul activitatilor de tip D, intreprinderea are 

activitatea de cercetare-dezvoltare in obiectul de activitate  
  - Certificat constatator emis de 

Registrul Comertului 

    

Eligibilitatea propunerii de proiect a intreprinderii    

1. Proiectul propus va fi derulat in Romania   - Locatia organizatiei de cercetare 

2. Valoarea solicitata nu depaseste 1.800.000 lei   -Valoarea eligibila calculata (care va 

figura la art. 3 din contractual 

subsidiar) 

- Propunerea de proiect (Devizul 

contractului pct.2 din Anexa 1 la 

contractual subsidiar) 

3. Propunerea de proiect nu solicita sprijin pentru 

sustinerea activitatilor de export catre terte tari sau catre 

alte state member ale UE (respectiv sprijin legat direct de 

cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei 

retele de distributie sau de alte costuri curente legate de 

activitatea de export) 

  - Declaratie pe proprie raspundere 

privind eligibilitatea 

- Propunerea de proiect (pct. 1 

Descrierea activitatilor din Anexa 1 la 

contractual subsidiar) 
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4. Propunerea de proiect nu va utiliza preferential, in 

cadrul activitatilor care primesc sprijin, produse nationale 

fata de produsele importate 

  - Declaratie pe proprie raspundere 

privind eligibilitatea 

 

5. Propunerea de proiect se incadreaza in 

domeniul/subdomeniile de specializare inteligenta si 

sanatate declarate de organizatia de cercetare in proiectul 

contractat cu OI Cercetare 

  - Cererea de finantare a organizatiei de 

cercetare 

- Propunerea de proiect (pct. 1 

Descrierea activitatilor in Anexa 1 la 

contractual subsidiar) 

- Extras de la Registrul Comertului 

6.  Propunerea de proiect se incadreaza intr-una din 

activitatile de tip D - prevazuta in contractul de finantare 

(cererea de finantare) al organizatiei de cercetare 

  - Contractul de finantare al organizatiei 

de cercetare – Anexa II 

- Propunerea de proiect (pct. 1 

Descrierea activitatilor din Anexa 1 la 

contractual subsidiar) 

7. Activitatile din propunerea de proiect (Anexa nr. 1 la 

contractul subsidiar) se incadreaza in urmatoarele tipuri 

de activitati eligibile prevazute de ghidul solicitantului: 

Tip D: cercetare industriala si/sau dezvoltare 

experimentala in colaborare efectiva a organizatiei de 

cercetare cu intreprinderea -activitati de cercetare 

industriala si/sau dezvoltare experimentala in colaborare 

efectiva 

  - Propunerea de proiect (pct.1 

Descrierea activitatilor din Anexa 1 la 

contractual subsidiar) 

9. Cheltuielile propuse in propunerea de proiect (in 

Anexa 1 la contractul subsidiar) sunt eligibile:  

Pentru activitati tip D: 

- cheltuieli cu personalul; 

- cheltuieli pentru instrumente si echipamente in masura 

in care acestea sunt utilizate in cadrul contractului cu 

intreprinderea si pe durata acestei utilizari; 

- cheltuielile aferente serviciilor de cercetare, precum si 

serviciiior de consultanta si serviciilor echivalente; 

- cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale  

- cheltuieli pentru achizitia materialeior, consumabilelor 

si a altor produse similare; 

F: Cheltuieii generale de administratie. 

  - Propunerea de proiect (Anexa 1 la 

contractual subsidiar, pct 2 Devizul 

contractului) 

10. Devizul propunerii de proiect este calculat conform 

regulilor ajutorului de stat conform anexei nr. 1 

 

  - Propunerea de proiect (Anexa 1 la 

contractual subsidiar, pct 2 Devizul 

contractului) 

11. In cazul activitatilor de tip D, valoarea activitatiior 

CD prestate de organizatia de cercetare in colaborare 

trebuie sa fie de cei putin 10% si cel mult 50% din 

valoarea totala a activitatilor CD realizate in colaborare 

cu intreprinderea  

  - Propunerea de proiect (Anexa 1 la 

contractual subsidiar, pct 2 Devizul 

contractului) 

12. Intreprinderea este inregistrata in RPC (Registrul 

Potentialilor Contractori) 
  https://rpc.research.ro/ 

 

Nume si semnaturi:  
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FISA DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ INDIVIDUALA /PANEL 

Competitia POC-A1-A1.2.3-G-2015 - 

Oferte de proiect cu activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală 

realizate în colaborare efectivă intre organizatia de cercetare si intreprindere  

 activitati de tip D 

 

Nume Evaluatori: 

 

 

 

 

 

Data: …………………………………… 

Criteriu ELIMINATORIU  DA NU Observații 

Propunerea de proiect se încadrează in domeniul 

proiectului MENTEH, ctr. 6/AXA 

1/1.2.3.G/25.06.2018: 

 

3. ENERGIE, MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE 

3.1.1. Creşterea eficientei energetice la generare, 

transport şi distributie şi la consumator  

 

4. ECO-NANO-TEHNOLOGII ŞI MATERIALE 

AVANSATE 

4.4.6. Materiale avansate si tehnologii destinate 

aplicaţiilor de nişă ale economiei 

 

   

 

ATENTIE!  

Dacă răspunsul este NU, proiectul se respinge și nu se evaluează. 
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DATE DE IDENTIFICARE  

 

Numar de inregistrare la organizatia de cercetare:   

Intreprinderea solicitanta:   

Titlul /acronimul proiectului:   

 

 

Categoria de criterii: Relevanţă și impact 

 

 Scor 

maxim 

Factor 

ponderare 

Punctaj 

criteriu 

1. Relevanţă și impact 4 3 12 

1.1 Relevanţa  2 3 6 

1.2 Impactul proiectului  2 3 6 

 
 

Categoria de criterii: Calitate şi maturitate 

 

 Scor 

maxim 

Factor 

ponderare 

Punctaj 

criteriu 

2. Calitatea şi maturitatea proiectului  10 4 40 

2.1. Coerenţa şi fezabilitatea proiectului  4 4 16 

 Corelarea între activităţile propuse, rezultatele şi scopul 

proiectului  

 Realismul planului de lucru: activități /rezultate /durată 

2 

 

2 

  

2.2. Capacitatea de implementare a proiectului  6 4 24 

 Corelarea activităților cu profilul executantului 

 Capacitatea colectivului propus de a implementa 

proiectul (experiență și competențe) 

 Eligibilitatea cheltuielilor, respectarea plafoanelor și 

cotelor din ghid 

2 

2 

 

2 

  

 

 

Categoria de criterii: Experiența anterioară, dezvoltarea durabilă și egalitatea de șanse 

 

 Scor 

maxim 

Factor 

ponderare 

Punctaj 

criteriu 

3. Experiența anterioară, dezvoltarea durabilă și 

egalitatea de șanse 
4 2 8 

3.1. Experiența anterioară în derularea de contracte  2 2 4 

3.2 Dezvoltarea durabilă şi egalitatea de şanse  2 2 4 

 

Scor total: 

Nume si semnaturi:  
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Anexa 1 la Contract 

 

Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală realizate de organizația de cercetare în colaborare efectivă cu 

întreprinderea 

 

 

 

1. Descrierea realizării contractului 

Se vor enumera obiectivele contractului, activitățile ce urmează a se desfășura pentru atingerea obiectivelor și rezultatele pe fiecare activitate.  

 

Nr. 

crt. 

Obiectivul Activități Rezultat(e) Interval desfășurare 

activitate 

 

Activități de cercetare industrială 

1 Subactivitatea 1    

2 Subacivitatea 2    

 ....    

m Subactivitatea m    

Activități de dezvoltare experimentală 

1 Subactivitatea 1    

2 Subactivitatea 2    

 ....    

n Subactivitatea n    
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2. Descrierea activităților pe fiecare entitate (organizația de cercetare și întreprindere) 

 

2.1. Activitățile organizației de cercetare/rezultate 

 

Nr. 

crt. 

Tip activitate 

eligibilă 

Descrierea activității Rezultat(e) Data finalizării Executant 

(organizația de 

cercetare sau 

întreprinderea) 

Activități de cercetare industrială 

1 Subactivitatea 1     

 ....     

m Subactivitatea m     

Activități de dezvoltare experimentală 

1 Subactivitatea 1     

 ....     

n Subactivitatea n     
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3. Devizul contractului 

 

3.1.  Deviz Organizație de cercetare 

 

Denumirea cheltuielii Valoare 

cheltuială 

(lei) 

Valoare 

eligibilă 

(lei) 

Valoare 

neeligibilă 

(lei) 

Intensitate

a 

intervenției 

publice 

(%) 

Valoarea 

asistenței 

financiare 

nerambursabile 

(lei) 

Contribuție 

eligibilă 

întreprindere 

(lei) 

0 1=2+3 2=5+6 3 4 5=2*4 6=2-5 

Activități de cercetare industrială/ Subactivitate .... 

Cheltuieli cu personalul, 

în măsura în care aceștia sunt implicați în 

contractul de colaborare (cheltuieli salariale 

și de deplasare) 

      

Cheltuieli pentru instrumente și echipamente 

(active corporale sau obiecte de inventar), în 

măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul 

contractului de colaborare 

și pe durata acestei utilizări*  

      

Cheltuielile aferente serviciilor de cercetare, 

precum și serviciilor de consultanță și 

serviciilor echivalente folosite exclusiv 

pentru activitățile contractului de colaborare 

      

Cheltuieli pentru achiziția de active fixe 

necorporale: cunoștințe tehnice, brevete 

cumpărate sau obținute cu licență din surse 

externe  
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Alte cheltuieli de exploatare suportate direct 

ca urmare a contractului de colaborare, 

inclusiv pentru achiziția materialelor, 

consumabilelor și a altor produse similare 

      

Activități de dezvoltare experimentală/ Subactivitatea ... 

Cheltuieli cu personalul, în măsura în care 

aceștia sunt implicați în contractul de 

colaborare (cheltuieli salariale și de 

deplasare) 

      

Cheltuieli pentru instrumente și echipamente 

(active corporale sau obiecte de inventar), în 

măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul 

contractului de colaborare 

și pe durata acestei utilizări*  

      

Cheltuielile aferente serviciilor de cercetare, 

precum și serviciilor de consultanță și 

serviciilor echivalente folosite exclusiv 

pentru activitățile contractului de colaborare 

      

Cheltuieli pentru achiziția de active fixe 

necorporale: cunoștințe tehnice, brevete 

cumpărate sau obținute cu licență din surse 

externe  

      

Alte cheltuieli de exploatare suportate direct 

ca urmare a contractului de colaborare, 

inclusiv pentru achiziția materialelor, 

consumabilelor și a altor produse similare 

      

Activități de management       

Cheltuieli aferente  activității de management 

(E) 

      

Cheltuieli CGA       
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Total cheltuieli eligibile       

Cheltuieli integral neeligibile 

TVA deductibilă       

Cheltuieli pentru audit       

...       

Total cheltuieli neeligibile       

Total cheltuieli       

 

ATENTIE: 

F. Sunt eligibile și cheltuieli generale de administrație (de regie), suportate direct ca urmare a proiectului. Pentru acest tip de cheltuieli asistența 

financiară nerambursabilă se acordă ca finanțare forfetară în valoare de 25% din costurile directe eligibile ale proiectului (cheltuielile tip A-

E) aferente organizației de cercetare, exceptând costurile directe eligibile pentru achiziția de servicii. Cheltuielile generale de administrație (de 

regie) reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcționarea de ansamblu a beneficiarului și care nu pot fi atribuite direct unei anumite activități din 

cadrul proiectului. Orientativ aceste costuri se referă la cheltuieli pentru servicii de comunicații, întreținere și reparații de spatii / echipamente / utilaje / 

instalații, plata utilităților (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale), închirieri spații pentru proiect, cheltuieli 

salariale pentru personalul administrativ. 

*) În cazul în care instrumentele și echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în contractul de colaborare, sunt considerate eligibile 

doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei contractul de colaborare, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate 

 

Devizul de cheltuieli se alcătuiește pentru fiecare categorie de activitate (activitate de cercetare industrială, dezvoltare experimentală, eventual 

activitate de management) și subactivitățile corespunzătoare acesteia. 
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3.2.  Deviz întreprindere 

 

Denumirea cheltuielii Valoare 

cheltuială 

(lei) 

Valoare 

eligibilă 

(lei) 

Valoare 

neeligibilă 

(lei) 

Intensitate

a 

intervenției 

publice 

(%) 

Valoarea 

asistenței 

financiare 

nerambursabile 

(lei) 

Contribuție eligibilă 

întreprindere 

(lei) 

0 1=2+3 2=5+6 3 4 5=2*4 6=2-5 

Activități de cercetare industrială/ Subactivitate ... 

Cheltuieli cu personalul, 

în măsura în care aceștia sunt implicați 

în contractul de colaborare (cheltuieli 

salariale și de deplasare) 

      

Cheltuieli pentru instrumente și 

echipamente (active corporale sau 

obiecte de inventar), în măsura în care 

acestea sunt utilizate în cadrul 

contractului de colaborare 

și pe durata acestei utilizări*  

      

Cheltuielile aferente serviciilor de 

cercetare, precum și serviciilor de 

consultanță și 

serviciilor echivalente folosite exclusiv 

pentru activitățile contractului de 

colaborare 

      

Cheltuieli pentru achiziția de active 

fixe necorporale: cunoștințe tehnice, 

brevete 

cumpărate sau obținute cu licență din 
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surse externe 

 

Alte cheltuieli de exploatare, inclusiv 

pentru achiziția materialelor, 

consumabilelor și a altor produse 

similare 

      

Cheltuieli generale de administrație 

(regie) 

      

Activități de dezvoltare experimentală/ Subactivitate ... 

Cheltuieli cu personalul, în măsura în 

care aceștia sunt implicați pe contractul 

de colaborare (cheltuieli salariale și de 

deplasare) 

      

Cheltuieli pentru instrumente și 

echipamente (active corporale sau 

obiecte de inventar), în măsura în care 

acestea sunt utilizate în cadrul 

contractului de colaborare și pe durata 

acestei utilizări* 

      

Cheltuielile aferente serviciilor de 

cercetare, precum și serviciilor de 

consultanță și 

serviciilor echivalente folosite exclusiv 

pentru activitățile contractului de 

colaborare 

      

Cheltuieli pentru achiziția de active 

fixe necorporale: cunoștințe tehnice, 

brevete 

cumpărate sau obținute cu licență din 

surse externe 
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Alte cheltuieli de exploatare suportate 

direct ca urmare a contractului de 

colaborare, inclusiv pentru achiziția 

materialelor, consumabilelor și a altor 

produse similare 

      

Cheltuieli generale de administrație 

(regie) 

      

Total cheltuieli eligibile       

Cheltuieli integral neeligibile 

TVA deductibil       

Cheltuieli pentru audit       

...       

Total cheltuieli neeligibile       

Total cheltuieli       

 

ATENTIE: Organizația de cercetare și întreprinderea parteneră încheie un contract subsidiar tip ”ajutor de stat” de max. 1.800.000 lei valoare eligibilă. 

Valoarea activităților CD prestate de organizația de cercetare în colaborare trebuie să fie de cel puțin 10% și cel mult 50% din valoarea totală a 

activităților CD realizate în colaborare cu întreprinderea. Organizația de cercetare are dreptul de a publica rezultatele cercetărilor proprii. 

*) În cazul în care instrumentele și echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în contractul de colaborare, sunt considerate eligibile 

doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei contractul de colaborare, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate 

Devizul de cheltuieli se alcătuiește pentru fiecare categorie de activitate (activitate de cercetare industrială, dezvoltare experimentală) și subactivitățile 

corespunzătoare acesteia. 
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4. Echipa care implementează contractul 

4.1 Organizatie de cercetare si intreprindere 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Poziția în proiect Zile/om 

alocate 

Responsabilități 

     

 

Notă: Se precizează echipa care implementează contractul pentru fiecare partener (organizația de cercetare și separat pentru întreprindere) 

5. Lista activelor de achiziționat prin proiect - corporale  

5.1. Organizatia de Cercetare 

Nr. crt. Denumire Nr. buc. Caracteristici tehnice 

    

5.2. Intreprindere 

 

Nr. crt. Denumire Nr. buc. Caracteristici tehnice 

    

Notă: Se precizează lista activelor corporale de achiziționat prin proiect pentru fiecare partener (organizația de cercetare și separat pentru întreprindere) 

 

6. Lista activelor de achiziționat prin proiect - necorporale 

Nr. crt. Denumire Nr. buc. Caracteristici tehnice 

    

Notă: Se precizează lista activelor necorporale de achiziționat prin proiect pentru fiecare partener (organizația de cercetare și separat pentru 

întreprindere). 
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Dată: (ZI/LUNĂ/AN)  

Reprezentantul legal  Funcţie 

 Nume şi prenume* 

Semnătura  

Ştampila 

Directorul de proiect Nume şi prenume* 

Semnătura  

*) Se va completa cu majuscule şi fără abrevieri 



 
 
 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 

 

 

Anexa 2 la Contract 

Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea 

 

Certificăm prin prezenta că întreprinderea ………………….. nu se află în nici una din 

situațiile enumerate în continuare: 

i) în stare de faliment ori lichidare, afacerile administrate de un judecător-sindic sau 

activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii 

sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

ii)  nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 

sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete 

speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

iii)  reprezentantul legal a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei 

instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 

comiterea unei greşeli în materie profesională;  

iv)  prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile cerute mai sus ; 

v) face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a 

Comisiei prin care un ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața internă. 

 

• Certificăm pe proprie răspundere că întreprinderea  …………………………….. nu se 

află în dificultate, în sensul Comunicatului Comisiei privind  ajutoarele  de  stat  pentru  

salvarea  și  restructurarea  întreprinderilor  nefinanciare aflate în  dificultate (2014/C 

249/01) şi anume: 

(i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată, 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; 

(ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere 

nelimitată pentru creanțele societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu 

așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate; 

(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau 

îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri 

colective de insolvență la cererea creditorilor săi; 

(iv) 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; 

(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:  

1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și  

2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 

1,0. 
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• Certificăm pe proprie răspundere că  întreprinderea  ……………………………..  

activează în oricare din sectoarele economice, cu excepţia următoarelor sectoare: 

(a) pescuit și acvacultură, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 

1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului; 

(b) producția primară de produse agricole; 

(c) în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole. 

• Certificăm pe proprie răspundere că proiectul cu titlul: “Elaborarea de tehnologii 

eficiente energetic în aplicaţiile de nişă ale fabricaţiei subansamblelor mecanohidraulice la 

cerere şi mentenanţei echipamentelor hidraulice mobile”  

(d) nu solicită finanțare pentru activități de export 

(e) nu va utiliza cu precădere produse naționale în detrimentul produselor importate 

(f) nu solicită sprijin pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel 

cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului 

(g) activităţile eligibile ale proiectului nu au început înainte de data depunerii propunerii de 

proiect  

 

• Declar că la data prezentei, întreprinderea  ……………………………..  nu are 

cunoștință că pe rolul instanțelor de judecată se află înregistrate procese având ca 

obiect procedurile prevăzute de legea 85/2014. În situația în care vom lua la cunoștință, 

prin orice mijloace, de existența unor astfel de procese, vom anunța organizația de 

cercetare INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE –DEZVOLTARE PENTRU 

OPTOELECTRONICA INOE 2000 și Organismul Intermediar pentru Cercetare. 

 

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice. 

Dată: (ZI/LUNĂ/AN)  

Reprezentantul legal  Funcţie 

 Nume şi prenume* 

Semnătura  

Ştampila 

Directorul de proiect Nume şi prenume* 

Semnătura  

*) Se va completa cu majuscule şi fără abrevieri 

NOTĂ : 

Dacă contractul este de tip ajutor de stat, atunci condițiile (a) și (b) de mai sus nu se aplică 

Dacă contractul este de tip de minimis, condiția (f) nu se aplică. 
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Anexa 3 la Contract 

 

Declarația întreprinderii privind evitarea dublei finanțări din fonduri publice 

 

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………………. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal al instituţiei solicitante), în calitate de  ……………………………........... 

(funcţia reprezentantului legal al instituţiei solicitante) al 

……..…………………………….……………………… (denumirea instituţiei solicitante), declar pe 

proprie răspundere că activităţile şi cheltuielile propuse spre finanţare în cadrul contractului subsidiar 

nr.            din cadrul contractului de finantare nr. 6/AXA1/1.2.3G/25.06.2018 aferent proiectului cu 

titlul: “Elaborarea de tehnologii eficiente energetic în aplicaţiile de nişă ale fabricaţiei 

subansamblelor mecanohidraulice la cerere şi mentenanţei echipamentelor hidraulice mobile” cu 

numărul de înregistrare SMIS2014+: 119809 (ID: P_40_415), depus la competiţia POC-A1-A1.2.3-

G-2015 (codul competiției), nu sunt şi nu au fost finanţate din alte fonduri publice, inclusiv 

ajutoare de stat şi ajutoare de minimis. 

 

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice. 

 

 

<denumire oficială solicitant> 

Reprezentant legal 

 

<funcţie reprezentant legal > 

<nume, prenume reprezentant legal*> 

  

<semnătură reprezentant legal>  

 

Data : <zz/ll/aa>  

<ștampila> 

 

*) Se va completa cu majuscule şi fără abrevieri 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 

 

Anexa 4 la Contract 

 

Declarația întreprinderii de încadrare în categoria de IMM 

 

I. Date de identificare a întreprinderii 

Denumirea întreprinderii 

___________________________________________________________________________ 

Adresa sediului social  

___________________________________________________________________________ 

Cod unic de înregistrare 

___________________________________________________________________________ 

Numele şi funcţia 

___________________________________________________________________________  

(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) 

 

II. Tipul întreprinderii 

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 

 Întreprindere autonomă  În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din 

situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără 

formularul B  

 Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 

efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie  

 Întreprindere legată  Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate 

conform formularului B, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie  

 

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1 

 

Exerciţiul financiar de referinţă2 

Numărul mediu anual de 

salariaţi 

Cifra de afaceri anuală netă 

(mii lei/mii €) 

Active totale (mii lei/mii €) 

   

   

 

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul 

financiar anterior, datele financiare au 

înregistrat modificări care determină încadrarea 

întreprinderii într-o altă categorie (respectiv 

micro-întreprindere, întreprindere mică, 

mijlocie sau mare). 

  Nu 

  Da (în acest caz se va completa şi se va 

ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul 

financiar anterior) 

 

 

Semnătura _______________________________________________ 

      (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 

                                                           
1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004. 
2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă  şi activele totale sunt cele realizate în ultimul 

exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate 

datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe 

propria răspundere. 

 



 
 
 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 

 

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 

din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. 

   

  Data întocmirii ........................... 

  Semnătura ................................. 
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Formularul B 

 

CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate 

 

Secţiunile care trebuie incluse, după caz: 

    - secţiunea  A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi 

orice fişe adiţionale); 

    - secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi 

orice fişe adiţionale). 

 

Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate 

Perioada de referinţă 

 Numărul 

mediu anual 

de salariaţi 

Cifra de afaceri 

anuală netă (mii 

lei/mii €) 

Total 

active 

(mii 

lei/mii €) 

1. Datele1
 întreprinderii solicitante sau din 

situaţiile financiare anuale consolidate (se vor 

introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B2 ) 

   

2. Datele cumulate1 în mod proporţional ale 

tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul 

(se vor introduce datele din secţiunea A) 

   

3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor 

legate1 (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse 

prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor 

introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B) 

   

TOTAL    

Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se 

stabili categoria întreprinderii" din formularul A 

 
1 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale 

sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de 

acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu 

anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria 

răspundere. 
2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor 

financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare 

anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care 

întreprinderea este inclusă. 
 

Secţiunea A 

 

INTREPRINDERI PARTENERE 

 

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" [câte o fişă pentru 

fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a 

oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale 
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consolidate ale acelei întreprinderi legate], datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie 

introduse în tabelul de mai jos. 

 

 

 

Date de identificare şi date financiare preliminare 

Tabelul A.1 

Întreprinderea parteneră – Date de identificare Numărul 

mediu 

anual de 

salariaţi 

Cifra de 

afaceri 

anuală 

netă  

(mii lei/mii 

€) 

Active 

totale 

(mii 

lei/mii €) 

Numele sau 

denumirea 

întreprinderii 

Adresa 

sediului  

social 

Cod unic de 

înregistrare 

Numele şi 

prenumele 

preşedintelui 

consiliului de 

administraţie, 

director 

general sau 

echivalent 

1.       

2.       

Total    

 

NOTĂ: 

Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru 

fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. 

Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul „Calculul pentru tipurile 

de întreprinderi partenere sau legate” (referitor la întreprinderile partenere). 

Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii 

partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate 

cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile 

financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind 

legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile 

financiare anuale consolidate. 
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FIŞA DE PARTENERIAT 

 

1. Date de identificare a întreprinderii 

Denumirea întreprinderii 

___________________________________________________________________________ 

Adresa sediului social 

___________________________________________________________________________ 

Codul unic de înregistrare 

___________________________________________________________________________ 

Numele, prenumele şi funcţia 

___________________________________________________________________________ 

preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent     

 

2.Date referitoare la întreprinderea legată 

 

Perioada de referinţă 

 Numărul mediu 

anual de salariaţi3 

Cifra de afaceri 

anuală netă  

(mii lei/mii €) 

Active totale 

(mii lei/mii €) 

Total    

 

NOTA: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă 

există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele  întreprinderilor care sunt legate de 

această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au 

fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere . Dacă este necesar, se va 

adăuga  „fişa întreprinderii legate” pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin 

consolidare. 

 

3. Calculul proporţional 

a) Indicaţi exact proporţia deţinută4 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin 

intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă 

această fişă: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, 

din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui 

mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la 

pct. 1. 

                                                           
3 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin 

cumularea datelor de la întreprinderile legate. 
4 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie 

cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră 
3 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans. 
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Tabelul de parteneriat –A.2 

Procent Numărul 

mediu anual de 

salariaţi 

Cifra de afaceri 

anuală netă (mii 

lei/mii €) 

Active totale5 (mii 

lei/mii €) 

Valoare rezultată în urma aplicării 

celui mai mare procent la datele 

introduse în tabelul de la pct. 1. 

   

Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1. 

Secţiunea B 

 

ÎNTREPRINDERI LEGATE 

 

1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria 

întreprinderilor mici şi mijlocii: 

  Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în 

situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1). 

 

  Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu 

întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate 

(tabelul B2). 

 

NOTĂ: 

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi 

din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional 

datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval 

sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare1. 

 

2. Metode de calcul pentru fiecare caz 

Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul 

B1 de mai jos. 

 

Tabelul B1 

 Numărul mediu 

anual de salariaţi2 

Cifra de afaceri anuală netă  

(mii lei/mii €) 

Active totale 

(mii lei/mii €) 

Total    

 

Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul 

„Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate”. 

  

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare 

Întreprinderea legată   

(denumire/date de 

identificare) 

Adresa sediului social Cod unic de 

inregistrare  

Numele şi prenumele 

preşedintelui consiliului 

de administraţie, director 

general sau echivalent 
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A.    

B.    

 

NOTĂ: 

Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile 

financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele 

aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A. 

 
1 Definiţia întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004. 
2 În cazul în care în situaţiile financiare anuale  consolidate nu există date privind numărul de 

personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. 

 

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se 

va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile 

financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos. 

 

Tabelul B2 

Întreprinderea 

numărul: 

Numărul mediu 

anual de salariaţi 

Cifra de afaceri 

anuală netă  

(mii lei/mii €) 

Active totale 

(mii lei/mii €) 

1. *)    

Total    

 

NOTĂ 

Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul 

„Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (privind întreprinderile legate)  

 

*) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere. 

 

FIŞA 

privind legătura dintre întreprinderi nr. .............. din tabelul B2, secţiunea B 

(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate) 

 

1. Date de identificare a întreprinderii 

Denumirea întreprinderii 

___________________________________________________________________________ 

Adresa sediului social 

______________________________________________________________________________ 

Codul unic de înregistrare 

___________________________________________________________________________ 

Numele, prenumele şi funcţia 

___________________________________________________________________________ 

preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent     
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Date referitoare la întreprindere 

 

Perioada de referinţă 

 Numărul mediu 

anual de salariaţi1 

Cifra de afaceri 

anuală netă  

(mii lei/mii €) 

Active totale 

(mii lei/mii €) 

Total    

 

Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B. 

 

NOTĂ: 

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare 

anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod 

proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat 

în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale 

consolidate. 

Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu 

întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în 

secţiunea A. 
1 În cazul în care în situaţiile financiare anuale  consolidate nu există date privind numărul mediu 

anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 

 

 

 

Nr. ieșire IMM:  

 

Nr. intrare INOE 2000 Filiala IHP București 

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

 Către:  

INSTITUTUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 

Filiala IHP BUCUREȘTI 

 

 

Vă transmitem anexat documentele necesare pentru verificarea, evaluarea și selecția propunerii de 

proiect (activități de CD realizate în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere – 

activități de tip D), care se va derula în cadrul contractului subsidiar de cercetare industrială și/sau dezvoltare 

experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare, INOE 2000 Filiala IHP București și 

întreprinderea ……………………………………….. 

 

Opis documente: 

- Anexa nr. 1 la modelul de contract subsidiar – Propunerea de proiect 

- Anexa nr. 2 la modelul de contract subsidiar 

- Anexa nr. 3 la modelul de contract subsidiar 

- Anexa nr. 4 la modelul de contract subsidiar 

- Certificatul constatator emis de Registrul Comerțului 

- Certificatele fiscale (de atestare fiscală și de obligații bugetare) 

- Cazierul judiciar al reprezentantului legal 

- Copia după actul de identitate al reprezentantului legal 

- Situațiile financiare pe ultimii 2 ani 

 

 

 

 

 

<denumire oficială solicitant> 

Reprezentant legal 

 

<funcţie reprezentant legal > 

<nume, prenume reprezentant legal*> 

  

<semnătură reprezentant legal>  

 

Data : <zz/ll/aa>  

<ștampila> 

 

*) Se va completa cu majuscule şi fără abrevieri 

 


