
Anexa 2 la Ordinul Ministrului  nr 3821/11.05.2015 

 

CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 

PENTRU ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

ACORDATĂ DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI DE LA 

BUGETUL DE STAT 

 

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare 

Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare 

 

Ministerul Fondurilor Europene 

Autoritatea de Management pentru POC 

 

Cod competiție POC-A.1-A.1.1.1- A- 2015 

Denumirea programului operațional Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 

 

Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și 

inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și 

dezvoltării afacerilor  

 

Acțiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD  

 

Tip de proiect - Investiții pentru departamentele de CD 

ale întreprinderilor 

Termen limită pentru înregistrarea și 

transmiterea propunerilor  
29 iunie 2015, ora 16 

Buget competiție 
236 mil.lei 

Obiective  Creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și 

inovare în scopul creşterii  nivelului de inovare şi a 

competitivităţii pe piaţă a întreprinderilor 

 Creșterea investițiilor private în CDI. 

Solicitanți eligibili a) Entităţi cu personalitate juridică constituite 

conform prevederilor Legii nr. 31 privind 

societăţile comerciale din 16 noiembrie 1990, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare care au activitatea de CD menționată în 

statut. Solicitanții pot fi întreprinderi mari, mijlocii 

sau mici (în această categori fiind incluse și 

microîntreprinderile) 

 

b) Entităţi cu personalitate juridică constituite 

conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind 

reorganizarea unităților economice de stat ca regii 

autonome și societăți comerciale, cu modificările și 

completările ulterioare/ sau prevederilor OUG nr. 

30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, 

cu modificările și completările ulterioare, care au 

activitatea de CD menționată în statut 
 



c) Entităţi cu personalitate juridică constituite 

conform reglementărilor specifice similare celor 

menționate la punctele a)  și b), din alte state 

membre UE.  

Valoarea asistenței finnciare 

nerambursable 

min 4.500.000 lei – max. 90.000.000 lei. 

 

Valoarea finanțării publice nerambursabile pe proiect 

nu va depăși: 

 22.500.000 lei în Municipiul București 

 67.500.000 lei în regiunea Vest și județul Ilfov 

 90.000.000 lei în celelalte regiuni ale României 

(Sud Est, Nord Est, Nord Vest, Centru, Sud 

Muntenia, Sud Vest). 

Durata proiectului  max. 24 luni - pentru proiectele de achiziție 

echipamente 

 max. 36 luni - pentru proiectele de 

construcții/intervenții asupra construcțiilor 

existente 

Criterii de eligibilitate, evaluare și 

selecție 

Fișa pentru verificarea formală și a eligibilității 
(Anexa 2 A) 

Fișa de evaluare (Anexa 2 B) 

Link-uri utile www.poc.research.ro  
 

Documente specifice a) Ghidul unic al solicitantului – secțiunea A 

b) Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr 10233 

din 19.12.2014 de aprobare a anumitor elemente 

din programul operațional Competitivitate; 

c) Ordinul Ministrului nr.3822/11.05.2015. pentru 

aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanţarea 

activităților de CDI și a investițiilor în CDI prin 

Programul Operaţional Competitivitate (POC)” 

 
 

  

http://www.poc.research.ro/


ANEXA 2. A: FIȘA PENTRU VERIFICAREA FORMALĂ ȘI A ELIGIBILITĂȚII 
 

Competiţia POC-A1-A1.1.1-A- 2015 

 

 

Nume Evaluator ____________________________________ Data ___________ 

 

DATE DE IDENTIFICARE 

Număr de înregistrare (ANCSI):  

Categorie solicitant: 
Regie 

autonoma 

 
Intreprindere 

 

 

Instituția solicitantă  

Titlul proiectului:  

Acronim:  

Domeniul și subdomeniul  de 

specializare inteligenta si sanatate:  

 

CRITERII DE VERIFICARE FORMALĂ DA NU Observaţii 

1. Cererea de finanţare și toate documentele însoțitoare respectă  modelele 
standard furnizate și au toate câmpurile completate 

   

2. Solicitantul este înscris în RPC şi are datele actualizate: 

 Statut şi act juridic de înfiinţare a instituţiei 

 Certificat constatator /Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii 

despre acţionari, capital social 

 Situațiile financiare ope ultimii 3 ani 

   

3. Solicitantul a depus toate documentele însoţitoare solicitate conform cerinţelor şi modelelor precizate în 

Ghidul solicitantului (conținutul documentelor corespunde cerințelor, sunt semnate şi ştampilate conform 

cerinţelor, în termenul de valabilitate şi în numărul solicitat): 

Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea   Anexa 2.1.1 

Declaraţia solicitantului cu privire la evitarea dublei finanţări din fonduri 

publice  

  Anexa 2.2 

Declaraţia de certificare a aplicaţiei     Anexa 2.3 

Declaraţia solicitantului privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA 

aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre 

finanţare din instrumente structurale (unde este cazul)  

  Anexa 2.4 

Declaraţie pe proprie răspundere privind încadrarea întreprinderii în 

categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, dacă este cazul 

  Anexa 2.6 

Declaraţie pe proprie răspundere in vederea certificării efectului stimulativ    Anexa 2.7 



Declaraţie pe proprie răspundere că  imobilul(teren/clădire) nu face 

obiectul unui litigiu  

  Anexa 2.5 

Hotărârea AGA/ CA de aprobare a proiectului pentru participarea la 

competiţia POC-A1-A1.1.1-A-2015-1, precum şi a contribuţiei financiare 

a solicitantului pentru proiect 

   

Ante-contract de vânzare/cumpărare pentru teren (unde este cazul)  valabil 

12 luni de la data depunerii applicației de finanțare 

   

Notă de certificare a costului de achiziție al terenului de un evaluator 

independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede 

valoarea de piață (unde este cazul) 

   

Document de proprietate al imobilului/contract concesiune/contract de 

închiriere/contract de comodat (contractele de concesiune/ chirie/comodat 

trebuie să acopere o durată de 8 ani în cazul IMM și 10 ani în cazul 

întreprinderilor mari) 

   

Studiu de fezabilitate sau DALI, elaborate conform HG nr. 28/2008 

privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu modificările şi completările 

ulterioare, acolo unde proiectul presupune construcție/intervenții la 

construcții existente (modernizări/extinderi/consolidări/schimbări 

destinație etc/) 

   

Plan de afaceri    

Certificatul de urbanism (certificat de urbanism de informare in cazul 

achizitie de echipamente)  și o copie a cererii pentru obținerea 

Certificatului de urbanism 

   

Notă de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din 

cererea de finanţare  

   

 

CRITERII PRIVIND ELIGIBILITATEA DA NU Observaţii  

ELIGIBILITATEA PROPUNERII DE PROIECT 
   

Scopul şi  obiectivele  propunerii sunt în  conformitate cu obiectivele competiției     

Proiectul va  fi implementat pe teritoriul României    

Durata proiectului  se încadrează în durata maximă permisă    

Valoarea finanţării nerambursabile solicitate  se încadrează în limitele permise     

Activităţile din cadrul proiectului nu au început înainte de depunerea de către 
solicitant a cererii de finanţare pentru obţinerea ajutorului (cu excepția 
cumpărării de teren și lucrări pregătitoare) 

   

Investiția realizată prin proiect nu a fost finanțată și nu este finanțată în prezent 
din alte fonduri publice 

   

Proiectul nu solicită finanţare pentru susţinerea activităţilor de export către terţe 

ţări sau către State Membre.  

Proiectul nu va utiliza cu precădere produsele naţionale în detrimentul 

produselor importate. 

Proiectul nu solicită finanțare pentru activităţile de prelucrare şi comercializare a 

   



produselor agricole, în cazurile în care i) valoarea finanţării este stabilită pe baza 

preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători 

primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză; ii) acordarea 

finanţării este condiţionată de obligaţia de a fi direcţionată, parţial sau integral, 

către producătorii primari. 

Proiectul nu solicită finanțare pentru activități privind facilitarea închiderii 

minelor de cărbune necompetitive 
Domeniul de cercetare al proiectului se încadrează într-unul dintre domeniile și 
subdomeniile prioritare 

   

Proiectul conţine una sau mai multe activităţi eligibile definite pentru competiţie. 
Proiectul prevede obligatoriu următoarea activitate eligibilă: achiziţionarea de 
active corporale pentru cercetare-dezvoltare (aparatură, instrumente, 
echipamente pentru cercetare) 

   

Proiectul conține activitățile neeligibile dar obligatorii respectiv 

 activități de informare și publicitate pentru proiect;  
 activitatea de audit final a proiectului  
 managementul proiectului  

   

Cheltuielile eligibile prevăzute în proiect se încadrează în procentele prevăzute     

ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI    

Solicitantul de finanțare este entitate cu personalitate juridică constituită conform 
Legii 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau conform 
prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat 
ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările 
ulterioare/ sau prevederilor OUG nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor 
autonome, cu modificările și completările ulterioare 

   

Solicitantul de finanțare este înregistrat în România sau într-un stat membru UE    

Solicitantul are prevăzută activitatea de cercetare-dezvoltare în obiectul de 
activitate 

   

Solicitantul se încadrează într-una dintre categoriile: întreprindere mică/ 
întreprindere mijlocie/întreprindere mare 

   

Solicitantul nu se află intr-una din situațiile descrise în Anexa 2.1.3- declarație 
de eligibilitate din Ghidul Solicitantului  

   

Solicitantul face dovada dreptului de proprietate,  concesiunea sau închirierea 
imobilului (teren și/sau cladiri ) unde se face investiţia, indiferent de categoria de 
proiecte. 

   

                                                                

Nume şi semnătură 

  

 



ANEXA 2.B : FIȘA DE EVALUARE INDIVIDUALĂ/PANEL 

 

Competiţia POC-A1-A1.1.1-A- 2015 

 

  
Nume Evaluator/i ____________________________________ Data ___________ 

 

DATE DE IDENTIFICARE 

Număr de înregistrare (ANCSI):  

Categorie solicitant: 
Regie 

autonoma 

 
Intreprindere 

 

 

Instituția solicitantă  

Titlul proiectului:  

Acronim:  

Domeniul și subdomeniul  de 

specializare inteligenta si sanatate:  

 

I. CRITERII ELIMINATORII 

CRITERII ELIMINATORII DA NU 

1.Proiectul  se încadrează în unul dintre domeniile de specializare inteligenta sau 

sănătate,  definite în anexa 3 a ghidului solicitantului 
  

2. Proiectul necesită finanțare nerambursabilă (RRF/C <9%)   

Comentarii 

 

 

 

 

II. CRITERII DE EVALUARE 

Criteriu/subcriterii 
Scor 

maxim 

Factor de 

ponderare  

Scor 

obținut 

1. Relevanţa și impactul socio-economic al proiectului  10 4 40 

(max) 

Contribuţia  proiectului la creșterea performanței în 

cercetare, a cooperării internaționale și la  dezvoltare 

aptitudinilor întreprinderii de utilizare a rezultatelor de 

2  8 



CD  

Măsura în care  investiția propusă va contribui la 

obţinerea de rezultate direct aplicabile pe piaţă și va 

conduce la creșterea competitivității întreprinderii 

2  8 

Gradul de noutate/ unicitate a aparaturii si/sau a 

echipamentelor propuse prin proiect in context național 

comparativ cu contextul internațional  

2  8 

Relevanţa sectorului economic în care se vor înscrie 

rezultatele CD anticipate pentru strategia de 

competitivitate/ strategii sectoriale / strategii  regionale  

2  8 

Număr de noi locuri de munca respectiv posturi create și 

ocupate în CD in cadrul întreprinderii ca urmare a 

implementării proiectului.  

2  8 

Comentarii 

 

 

 

 

Criteriu/subcriterii Scor 

maxim 

Factor de 

ponderare  

Scor 

obținut 

2.  Calitatea şi maturitatea proiectului 10 3 30 

(max) 

2.1. Corelarea între activităţile propuse, resursele 

necesare şi rezultatele proiectului, calitatea propunerii 

2  6 

2.2 Gradul de pregătire/maturitate a proiectului 2  6 

2.3 Structura și justificarea bugetului propus 2  6 

2.4 Metodologia de implementare a proiectului 2  6 

2.5 Capacitatea de implementare/mangement a proiectului 2  6 

Comentarii 

 

 

 

 



Criteriu/subcriteriu Scor 

maxim 

Factor de 

ponderare  

Scor 

obținut 

3. Sustenabilitate proiectului și capacitatea de operare 

a solicitantului 

10 3 30 

(max) 

3.1 Fluxul financiar net de numerar generat de afacere în 

varianta implementării proiectului, cumulat pentru 

următorii 3/5 ani dupa perioada de implementare, este 

pozitiv 

2  6 

3.2 Capacitatea de a asigura menţinerea, întreţinerea şi 

funcţionarea investiţiei după încheierea proiectului şi 

încetarea finanţării nerambursabil 

2  6 

3.3 Existenţa unui colectiv cu experienţă în cadrul 

departamentului CD sprijinit și capacitatea de a menține 

sau dezvolta activități de CD după finalizarea proiectului  

2  6 

3.4 Analiza pieţei susţine cererea pentru produsele/ 

procesele/ serviciile rezultate în urma implementării  

proiectului 

2  6 

3.5 Contribuția la promovarea dezvoltării durabile și a 

egalității de șanse  

2  6 

Comentarii 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL 

(prag de calitate 60de puncte, ponderat) 

   

 

 

Nume şi semnătură/i 

 

 




