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Anexa 6 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 competiţie: POC-A1-A1.1.4-E-2015- 

Denumirea programului 

operaţional: 

Programul Operaţional Competitivitate 

Axa Prioritară 1 - “Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în 

sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor” 

Acțiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din 

străinătate pentru consolidarea capacității de cercetare-dezvoltare 

Tip de proiect:  Proiecte CD pentru atragerea de personal cu 

competențe avansate din străinătate 

Termen limită pentru 

înregistrarea şi transmiterea 

propunerilor: 

01 septembrie  2015, ora 16 

Buget competiție 427 mil.lei 

Obiective: 
- Creșterea participării românești în cercetarea la nivelul UE 

- Generarea de rezultate ştiinţifice de interes economic 

Solicitanți eligibili: 

Solicitantul este instituţia gazdă, care poate fi: 

a) Organizaţie de cercetare, care este o instituţie de drept public sau 

privat, cu obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea (C-D), organizată în 

conformitate cu art. 7 sau art. 8 din OG nr. 57/2002 privind cercetarea 

ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 324/2003 

cu modificările şi completările ulterioare şi care respectă definiţia 

organizaţiei de cercetare conform Regulamentului (UE) nr.651/2014 al 

Comisiei (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare). 

b) Intreprindere cu activitate C-D menţionată în statut. Este considerată 

întreprindere orice entitate cu personalitate juridică, ce desfăşoară o 

activitate economică, indiferent de forma juridică şi dimensiunea 

acesteia. Criteriile pe care o întreprindere trebuie să le respecte pentru a 

fi considerată întreprindere mică sau mijlocie sunt în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare 

(microîntreprinderile se încadrează în categoria întreprinderilor mici). 

Orice întreprindere care nu respectă aceste criterii este întreprindere 

mare. 
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Valoarea asistenţei 

financiare nerambursabile: 

max. 9.000.000 lei.  

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile acordate nu poate depăşi 

echivalentul în lei a 2 milioane de euro. 

Durata proiectului max.48 luni 

Criterii de eligibilitate şi 

evaluare/selecţie: 

Fişa pentru verificarea formală și verificarea eligibilităţii (Anexa 

6.A) 

Fişa  de evaluare (Anexa 6.B) 

Directorul de proiect (specialistul din străinătate) nu poate conduce 

decât un singur proiect. In etapa de selecție se verifică îndeplinirea 

acestei condiții și se selectează un singur proiect cu cel mai mare 

punctaj (care îndeplinește toate condițiile de selecție) 

Link-uri utile www.poc.research.ro  

Documente specifice: 

1. Ghidul Solicitantului – secțiunea E 

2. Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr 10233 din 

19.12.2014 de aprobare a anumitor elemente din Programul 

Operațional Competitivitate 

3. Ordinul Ministrului nr................... 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/
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Anexa 6.A 

 

FIŞA PENTRU VERIFICAREA FORMALĂ ȘI A ELIGIBILITĂȚII 

 

Competiţia POC-A1-A1.1.4-E-2015                   
 

Nume Evaluator ____________________________________ Data ___________ 
 
DATE DE IDENTIFICARE 

Număr de înregistrare (ANCS):  

Categorie solicitant: 
Organizatie 

de cercetare 

 
Intreprindere 

 

 

Instituția solicitantă  

Titlul proiectului:  

Acronim:  

Domeniul și subdomeniul  de 

specializare inteligenta si sanatate:  

 

 

CRITERII DA NU Observaţii 

1. Cererea de finanţare are toate câmpurile obligatorii completate şi respectă  
modelul standard  

   

2. Solicitanţii sunt înscrişi în RPC şi au datele actualizate: 

 Statut şi act juridic de înfiinţare a instituţiei 

 Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (unde e cazul) 

 Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari, capital 

social (unde e cazul) 

 Situații financiare oficiale pe ultimii doi ani, inclusiv Contul de Profit şi 

Pierdere 

   

3. Solicitanţii au 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 solicita)t: 

PENTRU ÎNTREPRINDERE 

Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea    Anexa 2.1.3 

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 
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Declaraţie pe proprie răspundere in vederea certificării efectului stimulativ    Anexa 2.7 

Notă de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din 

cererea de finanţare ; ofertele de preț 

  Anexa 4 

Studiu de piață/ Studiu de impact (în limba română și engleză) 
  Anexa 5.2/ 

5.3 

Hotărârea AGA/ CA de aprobare a proiectului pentru participarea la 

competiţie, precum şi a contribuţiei financiare a întreprinderii pentru proiect 

   

Certificat constatator/ Extras de la Registrul Comerţului    

Documente aferente specialistului din străinătate (de nivel internaţional): 

- copii după contractele de muncă/ documente echivalente acoperind ultimii 5 

ani inainte de data depunerii cererii de finantare şi traducerea acestora în 

limba română de către firme autorizate  

- copie după contractul de muncă/documentul echivalent sau după acordul de 

colaborare cu instituţia gazdă 

- recomandări de la cel putin unul din angajatorii unde a lucrat in ultimii 5 

ani, 

- copie după diploma de doctor 

   

PENTRU ORGANIZAŢIA DE CERCETARE 

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 in vederea certificării efectului stimulativ   Anexa 2.7 

Declaraţie privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare   Anexa 2.8 

Notă de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din 

cererea de finanţare ; ofertele de preț  

   

Studiu de impact / Studiu de piaţă (în limba română și engleză)   Anexa 5.2/ 
5.3 

Documente aferente specialistului din străinătate (de nivel internaţional): 

- copii după contractele de muncă acoperind ultimii 5 ani inainte de data 

depunerii cererii de finanţare, din care să rezulte activitate de cercetare 

desfăşurată în ţară, respectiv 3 ani în străinătate, precum şi traducerea 

acestora în limba română de către firme autorizate 

- copie după contractul de muncă/documentul echivalent sau după acordul de 

colaborare cu instituţia gazdă 

- recomandari de la cel putin unul din angajatorii unde a lucrat in ultimii 5 

ani, 

- copie dupa diploma de doctor 
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ELIGIBILITATEA PROPUNERII DE PROIECT DA NU Observații 

Obiectivele  propunerii sunt în  conformitate cu obiectivele competiţiei.    CF 

Proiectul va  fi derulat în România.   CF 

Durata proiectului  se încadrează în durata maximă permisă.   CF 

Valoarea finanţării nerambursabile solicitate  se încadrează în limitele 

permise. 
  CF 

Propunerea să demonstreze existența efectului stimulativ al finanțării -

activităţile eligibile ale proiectului nu au început înainte de depunerea/ 

înregistrarea cererii de finanțare. 

  Anexa 2.7 

Domeniul de cercetare al propunerii se încadrează într-unul dintre domeniile și 

subdomeniile prioritare. 
  CF 

Propunerea conţine cel puţin o activitate eligibilă de cercetare industrială sau 

dezvoltare experimentală. 
  CF 

Proiectul este condus de un specialist de nivel internațional care îndeplinește 

cerințele din Ghid – secțiunea E, pct.2.2 
  Documentele 

aferente 

Activităţile proiectului nu sunt şi nu au fost finanţate din alte surse publice.   Anexa 2.2 

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 

  Anexa 2.1.3 

ELIGIBILITATEA SOLICITANŢILOR 

PENTRU ÎNTREPRINDERE 

Solicitantul este societate comercială cu personalitate juridică, constituită 
conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

  Certificatul 

Constatator 

emis de 

Registrul 

Comerţului 

Activitatea de cercetare-dezvoltare este în obiectul de activitate al 
solicitantului. 

  Certificatul 

Constatator 

emis de 

Registrul 

Comerţului 

Întreprinderea solicitantă nu se află într-una din situaţiile descrise în Anexa 

2.1.3- declarația de eligibilitate  din Ghidul solicitantului 
  Anexa 2.1.3 

PENTRU ORGANIZAŢIA DE CERCETARE 

Solicitantul desfăşoară activităţi C-D în România. 
  Statut/ ROF din 

RPC 

Solicitantul respectă definiţia organizaţiei de cercetare.   Documente 
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RPC + anexa 
2.8 

                                                                       

 
Nume şi semnătură 
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Anexa 6.B 

 

FIŞA DE EVALUARE  INDIVIDUALĂ/PANEL – 

 

Competiţia POC-A1-A1.1.4-E-2015 

 
Nume Evaluator/i ____________________________________ Data ___________ 
 
 
 

CRITERIU ELIMINATORIU DA  NU 

Propunerea de proiect  se încadrează în unul dintre domeniile şi 

subdomeniile  de specializare inteligentă și sănătate  definite în Anexa 3 a 

ghidului solicitantului  

  

 

 

ATENȚIE! 
Dacă răspunsul este NU în urma evaluării, proiectul se respinge fără a mai fi 

evaluată îndeplinirea celorlalte criterii. 
 
 
 
DATE DE IDENTIFICARE 

Număr de înregistrare (ANCSI):   

Categorie solicitant: 
Organizatie 

de cercetare 

 
Intreprindere 

 

 

Solicitant:  

Titlul proiectului:  

Acronim:  

Domeniul și subdomeniul  de 

specializare inteligenta si sanatate:   

 

 

Scor 

maxim 

nepon-

derat 

Scor 

ponder

at 

Scor 

obținut 

nepon-

derat 

Scor 

final 

1. Relevanţa ştiinţifică și impactul proiectului 10 40   

1.1.Gradul de noutate al rezultatului/soluţiei ştiinţifice propuse 
2 8   

1.2 Măsura în care proiectul propus va contribui la obţinerea de 

rezultate (direct) aplicabile pe piaţă 

2 8   

1.3 Contribuţia proiectului la  dezvoltarea competitivităţii ştiinţifice a 

instituţiei solicitante și la creşterea cooperării internaţionale 

2 8   

1.4 Măsura în care proiectul va conduce la crearea și ocuparea de noi 

locuri de muncă  în cercetare 

2 8   

1.5 Creșterea capacității de cercetare a solicitantului, ca rezultat al 

proiectului 

2 8   

 

Comentarii: 
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Scor 

maxim 

neponde

rat 

Scor 

ponder

at 

Scor 

obţinut 

nepon-

derat 

Scor 

final 

2. Calitatea şi maturitatea proiectului 10 30   

2.1. Corelarea între activităţile propuse, resursele necesare şi 

rezultatele proiectului 

2 6   

2.2 Coerența și maturitatea proiectului 2 6   

2.3 Metodologia de implementare a proiectului 
2 6   

2.4. Specialistul din străinătate: experiența și calități manageriale 2 6   

2.5 Capacitatea colectivului propus de a implementa proiectul 2 6   

 

Comentarii: 

 

 

 

 

 

 

Scor 

maxim 

nepond

erat 

Scor 

ponder

at 

Scor 

obţinut 

nepon-

derat 

Scor 

final 

3. Sustenabilitate  10 30   

3.1 Capacitatea de a susţine financiar colectivul de cercetare creat 

sub conducerea specialistului de înalt nivel internaţional, după ce 

finanţarea nerambursabilă va înceta 

 

2 

 

6 

  

3.2 Capacitatea de a susține financiar activitatea de cercetare a 

organizației de cercetare / întreprinderii după terminarea proiectului 

 

2 

 

6 

  

3.3 Asigurarea suportului  tehnic şi administrativ 
2 6   

3.4  Analiza pieţei susţine cererea pentru produsele/ tehnologiile/ 

serviciile rezultate ale cercetărilor din cadrul proiectului 

2 6   

3.5 Contribuţia la promovarea dezvoltării durabile şi a egalităţii de 

şanse 

2 6   

 

 
Comentarii: 

 

 

 

 

 

Stimulente/ Bonus DA NU 

4. Schimbul de experienţă între întreprinderi şi universităţi/institute 4  0 

 Provine specialistul din străinătate dintr-un mediu de cercetare diferit de   
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cel specific instituţiei gazdă, respectiv: 

- dacă solicitantul este o întreprindere, a lucrat specialistul cel 

puţin 1 an într-o universitate sau institut de cercetare din 

străinătate, iar 

- dacă solicitantul este o organizaţie de cercetare, a lucrat 

specialistul cel puţin 1 an într-o întreprindere din străinătate ? 

  

TOTAL GENERAL  

(CRITERIUL1+CRITERIUL2+CRITERIUL3)+BONUS 

 

 

 

 

 

Nume şi semnătură/i 

 

 

 


