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Criterii de evaluare si selectie a intreprinderilor pentru  activitati de tip D 

A. CRITERII DE VERIFICARE A CONFORMITATII 

ADMINISTRATIVE 

A. 
CRITERII DE VERIFICARE A CONFORMITATII 

ADMINISTRATIVE 
Da Nu Observații 

1. 
Propunerea de proiect (expresia de interes), în formatul Anexei 

1 la modelul de contract subsidiar 
   

2. 

Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea, în 

formatul Anexei 2 la Contractul subsidiar din Ordinul MCI 

nr.207/13.04.2017 

● Verificare ca formă și conținut (conform modelului 

anexat) 

● Este semnată de reprezentantul / împuternicitul legal 

   

3. 

Declarația pe propria răspundere a întreprinderii privind 

evitarea dublei finanțări din fonduri publice, în formatul 

Anexei 3 la Contractul subsidiar din Ordinul MCI 

nr.207/13.04.2017 

● Verificare ca formă și conținut (conform modelului anexat) 

● Este semnată de reprezentantul / împuternicitul legal 

   

4. 

Declarația întreprinderii de încadrare în categoria de IMM, 

în formatul  Anexei 4 la Contractul subsidiar din Ordinul MCI 

nr.207/13.04.2017, conform Anexei I la Regulamentul (UE) 

nr.651/2014.  

● Verificare ca formă și conținut (conform modelului 

anexat) 

● Este semnată de reprezentantul / împuternicitul legal 

   

5. 

Declarație pe propria răspundere privind ajutorul de 

minimis, în formatul Anexei 5 la Contractul subsidiar din 

Ordinul MCI nr.207/13.04.2017.  

● Verificare ca formă și conținut (conform modelului 

anexat) 

● Este semnată de reprezentantul / împuternicitul legal 

   

6. 

Certificatul constatator emis de ONRC (Oficiul Național al 

Registrului Comerțului), din care să reiasă obiectul de activitate 

al întreprinderii, valabil la data depunerii acestuia 

   

7. Certificate fiscale (de atestare fiscală și de obligații bugetare)    

8. Cazier judiciar al reprezentantului legal     

9. Copie după actul de identitate al reprezentantului legal    

10. 

Situații financiare pe ultimii 2 ani (ultimul bilanț contabil, 

contul de profit și pierderi) prin care întreprinderea să 

demonstreze că  nu este "întreprindere în dificultate" conform 

definiției din art.6 lit. f din Ordinul nr.4686/2015 
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Neindeplinirea cumulata a criteriilor conduce la declararea intreprinderii ca 

neeligibila. In cazul in care sunt vicii de forma, intreprinderea poate aduce in 

completare documentele solicitate in termen de 5 zile lucratoare de la notificarea 

primita de la unitatea de cercetare-dezvoltare. 

 

B CRITERII DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ÎNTREPRINDERII 

Indeplinirea criteriilor de admisibiliate administrativa determina trecerea la cea de a 

doua etapa de evaluare de verificare a eligibilitatii intreprinderii 

 

B CRITERII DE VERIFICARE A 

ELIGIBILITĂȚII 

ÎNTREPRINDERII 

DA NU Observații 

1. Întreprinderea este înregistrată și 

desfășoară activități în România 

  Extras din Registrul 

Comerțului/document echivalent 

2. Întreprinderea solicitantă nu se află 

într-una din situațiile descrise la 3.2. 

Instrucțiunea nr. 8962 din 

30.06.2017 

  - Declarație pe propria răspundere 

privind eligibilitatea; 

- Certificate fiscale; 

- cazier judiciar 

3. Întreprinderea activează în alte 

sectoare economice decât cele 

excluse, din punct de vedere a 

propunerii sale 

  - Declarație pe propria răspundere 

privind eligibilitatea; 

- Propunerea de proiect (Anexa 1 

la contractul subsidiar, pct.1 

Descrierea activităților) 

4. Întreprinderea nu a beneficiat de 

ajutoare din alte surse publice pentru 

aceleași costuri eligibile 

  Declarația pe propria răspundere a 

întreprinderii privind evitarea 

dublei finanțări din fonduri 

publice 

5.  Întreprinderea se încadrează într-una 

din categoriile:  

Întreprindere mică (inclusiv 

microîntreprinderile)/ întreprindere 

mijlocie/întreprindere mare 

  Declarația întreprinderii de 

încadrare în categoria de IMM 

(dacă este cazul) 

 

C. VERIFIcAREA ELIGIBILITATII PROPUNERII DE PROIECT SI 

EVALUAREA CALITATII ACESTEIA 

Verificarea eligibilitatii propunerii de proiect si evaluarea calitatii acesteia se 

realizeaza doar pentru intreprinderile declarate eligibile  

C1 CRITERII DE VERIFICARE A 

ELIGIBILITATII PROPUNERII DE 

PROIECT 

DA NU Observații 

1. Proiectul propus va fi derulat în România    

2. Valoarea eligibilă solicitată nu depășește  

valoarea prevazuta conform ajutorului de 

minimis, respectiv conform schemei de 

ajutor de stat,  pentru care cofinanțarea 

  - Valoarea eligibilă calculată 

(care va figura la art.3 din 

contractul subsidiar) 

- Propunerea de proiect 
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întreprinderii este de minim 20% din 

costurile eligibile ale organizației de 

cercetare 

(Devizul contractului din 

Anexa 1 la contract) 

3. Propunerea de proiect nu solicită sprijin  

pentru susținerea activităților de export 

către terțe țări sau către alte state membre 

ale UE (respectiv sprijin legat direct de 

cantitățile exportate, de înființarea și 

funcționarea unei rețele de distribuție sau 

de alte costuri curente legate de activitatea 

de export); 

  - Declarație pe propria 

răspundere privind 

eligibilitatea; 

- Propunerea de proiect (pct. 1 

Descrierea activităților din 

Anexa 1 la contractul 

subsidiar de tip D) 

4. Propunerea de proiect nu va utiliza 

preferențial, în cadrul activităților care 

primesc sprijin, produse naționale față de 

produse importate 

  - Declarație pe propria 

răspundere privind 

eligibilitatea 

5. Dacă întreprinderea (la nivel de 

întreprindere unică, conform Declarației 

de minimis) a mai primit ajutoare de 

minimis, atunci valoarea totală a 

ajutoarelor de minimis acordate 

întreprinderii pe o perioadă de 3 ani fiscali 

consecutivi, cumulată cu valoarea alocării 

financiare pentru propunerea de proiect nu 

poate depășii 800.000 lei 

  - Declarație pe proprie 

răspundere privind ajutorul de 

minimis; 

- Valoarea eligibilă calculată 

(care va figura la art.3 din 

contractul subsidiar) 

6. Propunerea de proiect se încadrează în 

domeniul/ subdomeniile de specializare 

inteligentă și sănătate declarate de 

organizația de cercetare in proiectul 

contractat cu OI Cercetare; 

Propunerea de proiect se încadrează în 

una din tematicile din oferta de expertiză 

sau intr-o arie compatibila cu oferta de 

expertiza, postata pe site-ul proiectului 

  - Cererea de finanțare 

FITOCOMP , ctr 83/2016, 

tabelul 4.7.1. si subcapitolul 

4.7.2; 

- Propunerea de proiect (pct.1 

Descrierea activităților din 

Anexa 1 la contractul 

subsidiar); 

- Extrasul de la Registrul 

Comerțului. 

7. Propunerea de proiect se încadrează într-

una din activitățile eligibile D - prevăzută 

în contractul de finanțare (cererea de 

finanțare) nr 83/2016 al organizației de 

cercetare INCDSB Bucuresti 

  - Contractul de finanțare 

FITOCOMP, ; 

- Propunerea de proiect (pct.1 

Descrierea activităților din 

Anexa 1 la contractul 

subsidiar). 

8. Activitățile din propunerea de proiect (în 

Anexa I la contractul subsidiar) se 

încadrează în următoarele tipuri de 

  - Propunerea de proiect (pct.1 

Descrierea activităților din 

Anexa 1 la contractul 

subsidiar); 
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activități eligibile prevăzute de ghidul 

solicitantului: 

Tip D.1 Cercetare industriala realizata 

în colaborare efectiva cu beneficiar 

transfer de cunostinte 

D.2 Dezvoltare experimentala realizata 

în colaborare efectiva 

- Cererea de finanțare 

FITOCOMP , ctr 83/2016, 

tabelul 4.7.1. si subcapitolul 

4.7.2 

 

9, Cheltuielile propuse în propunerea de 

proiect pentru intreprindere* (în Anexa 1 

la contractul subsidiar) se încadrează în 

următoarele tipuri de activități eligibile 

prevăzute de ghidul solicitantului: 

Pentru activități tip D 1, D2 

1. Cheltuieli cu personalul, în măsura în 

care aceștia sunt implicați în contractul de 

colaborare (cheltuieli salariale și de 

deplasare) 

2. 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 

(amortizarea se face pentru durata de 

exploatare aferenta duratei contractului)  

3. Cheltuielile aferente serviciilor de 

cercetare, precum și serviciilor de 

consultanță și serviciilor echivalente 

folosite exclusiv pentru activitățile 

contractului de colaborare 

4. Cheltuieli pentru achiziția de active fixe 

necorporale: cunoștințe tehnice, brevete 

cumpărate sau obținute cu licență din 

surse externe 

5. Alte cheltuieli de exploatare, inclusiv 

pentru achiziția materialelor, 

consumabilelor și a altor produse similare 

6. Cheltuieli generale de administrație 

(regie) 

  Propunerea de proiect (Anexa 

1 la contractul subsidiar, pct.2 

Devizul contractului); 

 

10 Cheltuielile propuse în propunerea de 

proiect pentru organizatia de cercetare * 

1. Cheltuieli cu personalul, în măsura în 

care aceștia sunt implicați în contractul de 
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colaborare (cheltuieli salariale și de 

deplasare) 

2. 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 

(amortizarea se face pentru durata de 

exploatare aferenta duratei contractului) 

3. Cheltuielile aferente serviciilor de 

cercetare, precum și serviciilor de 

consultanță și serviciilor echivalente 

folosite exclusiv pentru activitățile 

contractului de colaborare 

4. Cheltuieli pentru achiziția de active fixe 

necorporale: cunoștințe tehnice, brevete 

cumpărate sau obținute cu licență din 

surse externe  

5. Alte cheltuieli de exploatare suportate 

direct ca urmare a contractului de 

colaborare, inclusiv pentru achiziția 

materialelor, consumabilelor și a altor 

produse similare 

6. Cheltuieli generale de administrație 

(regie) 

7. Cheltuieli de management 

* Organizația de cercetare și întreprinderea parteneră încheie un contract subsidiar tip 

D. 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. 
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C2 CRITERII DE EVALUARE A CALITATII 

PROPUNERII DE PROIECT 

Punctaj 

maxim 

Punctaj 

minim 

Punctaj 

obținut 

1 Relevanța științifică și impactul economic 

 

45 15  

1.1 Conformitatea cu obiectivele acțiunii, ghidului de 

finanțare, a  specificului si obiectivelor proiectului 

FITOCOMP, a domeniului de specializare inteligenta 

caruia i se adreseaza proiectul FITOCOMP si domeniilor 

conexe (conform cererii de finantare a proiectului 

83/2016) si  a legislației in vigoare 

15 5  

Justificarea punctajului/explicatii    

1.2 Caracterul inovativ al propunerii. Estimarea capacitatii de 

exploatare a rezultatelor transferate; evaluarea capacitatii 

de a contribui la introducerea de noi linii tehnologice, noi 

produse, eventual contributii la imbunatatirea calitatii 

stiintifice a activitatilor CD 

15 5  

Justificarea punctajului/explicatii    

1.3 Impactul socio-economic al cercetării solicitate din punct 

de vedere al modului in care rezultatele CDI asteptate  

conduc la dezvoltarea capacității intreprinderii pe 

domeniul propus sau contribuie la cresterea 

competitivitatii acesteia prin extinderea activitatii acesteia 

15 5  

Justificarea punctajului/explicatii    

2 Maturitatea propunerii de proiect din punct de vedere 

al incadrarii in oferta de expertiza FITOCOMP  

35 25  

2.1 Calitatea descrierii caracteristicilor tehnice și funcționale 

ale produsului/tehnologiei de valorificare propuse 

15 15  

Justificarea punctajului/explicatii    

2.2 Evaluarea capabilitatilor tehnice ale intreprinderii 

solicitante pe baza unui audit tehnologic efectuat de catre 

organizatia de cercetare 

20 10  

Justificarea punctajului/explicatii    

3 Sustenabilitatea proiectului –evaluarea capacitatii 

intreprinderii de utilizare a rezultatelor transferate si 

dupa incheierea finantarii nerambursare ; evaluarea 

capacitatii administrative si tehnice 

20 10  

1.   Justificarea punctajului/explicatii    

 

Vor fi declarate admise propunerile de proiecte care au minim 50 de puncte. 


