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Sinteza modificărilor la Ghidul solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C./1. Axa prioritară 1, 

Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea C - Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT. Programul 
Operaţional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7251/21.12.2017  

 
Anexa la referatul de aprobare nr.  64928 / 14.6.2018  

(revizuit in data de 14.06.2018 in urma dresei DGJ 66053/13.06.2018 ) 
 

 
 

Nr. 
Crt. 

“Ghidului Solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru 
apelul de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C./1. Axa prioritară 1, Prioritatea 

de investiții 1.1, Operațiunea C - Investiţii pentru IMM-uri pentru 
implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un 

ITT. Programul Operaţional Regional 2014-2020” 
aprobat prin Ordinul 7251/21.12.2017 

Modificari/Completari 
Iunie 2018 

 Secțiunea 1.4 – Regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul axei prioritare 1 -Prioritatea de investiții 1.1C 

1.   
 

Sunt eligibile proiectele depuse de către IMM-uri în parteneriat cu ITT, 
ambele înregistrate sau doar una dintre acestea cu sediul social înregistrat 
în cadrul regiunii de dezvoltare București-Ilfov, dar ale căror loc de 
implementare este situat pe teritoriul celorlalte regiuni de dezvoltare de pe 
teritoriul României. 

Modifcare/reformulare paragraf pentru claritate: 
 

Prin excepție, este eligibil un proiect depus de către un IMM în 
parteneriat cu ITT, a căror sediu social (atât pentru ambele sau doar 
pentru una dintre acestea) este înregistrat în cadrul regiunii de 
dezvoltare București-Ilfov, dar al cărui loc de implementare este situat în 
cadrul unuia dintre teritoriile celorlalte regiuni de dezvoltare ale 
României. 

 Secțiunea 1.5 – Acțiunile sprijinite în cadrul axei prioritare 1 -Prioritatea de investiții 1.1.C 

2.   
 

În acest context, se vor finanța în cadrul unei scheme de minimis, IMM-uri 

care doresc să achiziţioneze rezultate ale transferului tehnologic  în 

domeniile menționate în Anexa 2a la prezentul ghid, rezultate pe care să  

le implementeze în domeniul lor de activitate. 
 

Modifcare paragraf: 
 

În acest context, se vor finanța în cadrul unei scheme de minimis, IMM-uri 

care doresc să achiziţioneze rezultatele cercetării în domeniile menționate în 

Anexa 2a la prezentul ghid, rezultate pe care să  le implementeze în domeniul 

lor de activitate. 
 

 Secțiunea 1.7 – Indicatori suplimentari de proiect 
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3.   

Nerespectarea țintelor stabilite în cererea de finanțare, pentru indicatorii 

de mai sus, conduce la recuperarea proporţională a finanțării acordate. 

Verificarea respectării indicatorilor și recoperarea proporțională a 

fiannțării acordate se realizează în condițiile contractului de finanțare. 

 

Notă: Nu se acceptă identificarea și cuantificarea, în cadrul cererii de 

finanțare, altor indicatori în afara celor menționati în cadrul secțiunilor 1.6-

1.7 la prezentul ghid. 

Corectare erori materiale paragrafe: 

Nerespectarea țintelor stabilite în cererea de finanțare, pentru indicatorii de 

mai sus, conduce la recuperarea proporţională a finanțării acordate. 

Verificarea respectării indicatorilor și recuperarea proporțională a finanțării 

acordate se realizează în condițiile contractului de finanțare. 

 

Notă: Nu se acceptă identificarea și cuantificarea, în cadrul cererii de 

finanțare, a altor indicatori în afara celor menționaţi în cadrul secțiunilor 1.6-

1.7 la prezentul ghid. 

 Secțiunea 2.1– Ce tip de apel se lansează 

4.  
 

Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, OI/AM va  publica 

săptămânal/lunar situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a 

alocării financiare disponibile în cadrul prezentului apel. 

 

În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică schema de ajutor de 

minimis aprobată prin Ordinul MDRAPFE nr. 7021/04.12.2017, privind 

aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării 

întreprinderilor mici și mijlocii, în parteneriat cu entitățile de inovare și 

transfer tehnologic,  în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 986/12.12.2017. 

 

Modificare paragrafe: 
 

Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, OI va  publica 

săptămânal/lunar situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării 

financiare disponibile în cadrul prezentului apel. 

 

În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică schema de ajutor de minimis 

aprobată prin Ordinul MDRAPFE nr. 7021/04.12.2017, cu modificarile şi 

completările ulterioare, privind aprobarea schemei de ajutor de minimis 

pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, în parteneriat cu 

entitățile de inovare și transfer tehnologic,  în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 986/12.12.2017. 

 
(Modificarea de mai sus s-a realizat in tot cuprinsul ghidului specific) 

 Secțiunea 2.2 – Care este perioada în care pot fi depuse proiectele? 
 

5.  Data și ora începere a depunerilor de proiecte:  25 ianuarie 2018, ora 10.00 

Data și ora închiderii apelului de proiecte:  25 iunie 2018, ora 10.00 

 

Data și ora începere a depunerilor de proiecte:  25 ianuarie 2018, ora 10.00 

Data și ora închiderii apelului de proiecte:  25 august 2018, ora 10.00 

 

6.   

Toate cazurile, cuantumul finanțării nerambursabile solicitate prin proiect 

trebuie să reprezinte maximum 90% din valoarea eligibilă a proiectului. 

 

Corectare erori materiale paragrafe: 
 

În toate cazurile, cuantumul finanțării nerambursabile solicitate prin proiect 

trebuie să reprezinte maximum 90% din valoarea eligibilă a proiectului. 
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Cu toate acestea, estimarea solicitanților cu privire la valoarea finanțării 

nerambursabile solicitate trebuie să ia în considerare posibilele fluctuații 

de curs valutar la momentul acordării ajutorului de stat, respectiv la 

momentul încheierii contractului de finanțare. Astfel, indiferent de 

fluctuațiile valutare ale cursului de schimb, între cele două momente sau la 

momentele respective, valoarea nerambursabilă solicitată nu trebuie să 

depășească valorile maxime eligibile mai sus menționate, in caz contrar 

proiectul va fi respins, neputându-se solicita ajustarea respectivelor valori 

pentru încadrarea în limitele mai sus menționate. 

 

Cu toate acestea, estimarea solicitanților cu privire la valoarea finanțării 

nerambursabile solicitate trebuie să ia în considerare posibilele fluctuații de 

curs valutar la momentul acordării ajutorului de minimis, respectiv la 

momentul încheierii contractului de finanțare. Astfel, indiferent de fluctuațiile 

valutare ale cursului de schimb, între cele două momente sau la momentele 

respective, valoarea nerambursabilă solicitată nu trebuie să depășească 

valorile maxime eligibile mai sus menționate, in caz contrar proiectul va fi 

respins, neputându-se solicita ajustarea respectivelor valori pentru 

încadrarea în limitele mai sus menționate. 

 Secțiunea 2.7– Ajutor de minimis 

7.   

Utilizarea fondurilor publice (inclusiv a fondurilor europene) pentru a 

sprijini o întreprindere, acordându-i astfel un avantaj în detrimentul altor 

entități (concurente pe piață), poate constitui ajutor de stat. În 

conformitate cu normele europene, unele ajutoare de stat sunt ilegale 

tocmai pentru că ele sunt de natură să distorsioneze concurența pe piața 

comună. 
 

Includere și modificare paragrafe: 
 

Utilizarea fondurilor publice (inclusiv a fondurilor europene)/resurselor de 

stat pentru a sprijini o întreprindere, acordându-i astfel un avantaj în 

detrimentul altor entități (concurente pe piață), poate constitui ajutor de stat. 

În conformitate cu normele europene, unele ajutoare de stat sunt ilegale 

tocmai pentru că ele sunt de natură să distorsioneze concurența pe piața 

comună. 
 

Fondurile publice/resursele de stat sunt definite  în sensul cel mai larg, 

incluzând toate nivelurile de autorități publice, indiferent că vorbim de 

autorități centrale, locale sau regionale1. 

 

În categoria fondurilor publice/resurselor de stat sau gestionate de către stat 

intră: bugetul de stat; bugetele locale; bugetele instituțiilor/autorităților de 

stat/gestionate de stat, organizate la nivel național sau local; resursele 

gestionate de băncile sau instituțiile financiare de stat; fondurile de investiții 

gestionate de stat;  alte surse bugetare gestionate de stat (inclusiv fondurile 

europene);  resursele companiilor deținute de stat. 

 Secțiunea 2.8– Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentului apel de proiecte? 

                                                           
1
4 Cazul C-248/84 Germania vs. Comisia Europeană, 1987,  http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:778cd864-a494-469b-a478-615e46d0bbaa.0002.06/DOC_1&format=PDF 
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8.   

În aceste sens, IMM-urile interesate în punerea în aplicare a rezultatelor 

cercetării vor identifica potenţialii parteneri (entităţi de transfer 

tehnologic) aşa cum au fost definiţi la secțiunea 3.2 la prezentul ghid.  
 

Corectare eroare materială paragraf: 

În aceste sens, IMM-urile interesate în punerea în aplicare a rezultatelor 

cercetării vor identifica potenţialii parteneri (entităţi de inovare şi transfer 

tehnologic) aşa cum au fost definiţi la secțiunea 3.2 la prezentul ghid.  

 Secțiunea 3.1 – Reguli generale. 

9.   
 
 

Includere paragraf: 

Aplicanții își asumă riscul generat de durata procesului de evaluare, selecție și 
contractare cu privire la îndeplinirea șl menținerea criteriilor de eligibile pe 
întreg procesul anterior menționat. 
 

 Secțiunea 3.2 – Eligibilitatea solicitantului, criteriul 2 – Eligibilitatea societății/societății cooperative, subcriteriul 2.8 

10.   

După etapa de evaluare tehnică și financiară, acesta va prezenta dovada 

capacității financiare  (extras de cont bancar, aport la capitalul social 

subscris și vărsat/ dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ 

instituţie financiar bancară pentru realizarea de investiții). În acest sens, 

dovada capacității financiare trebuie să fie acoperitoare pentru contribuția 

IMM la cheltuielile eligibile și respectiv pentru  cheltuielile neeligibile 

aferente proiectului. 

 

Eliminare  paragraf:  

 

 Secțiunea 3.2 – Eligibilitatea solicitantului, criteriul 2 – Eligibilitatea societății/societății cooperative, subcriteriul 2.2  

11.   

Societatea/Societatea cooperativă va completa Declaraţia privind 

încadrarea întreprinderii în categoria IMM (din care să reiasă încadrarea 

în categoria microîntreprinderilor/ întreprinderilor mici/ întreprinderilor 

mijlocii). A se vedea anexa corespunzătoare la prezentul ghid. Declarația 

menționată se actualizează în etapa precontractuală.   

Modificare paragraf:  

Societatea/Societatea cooperativă va completa Declaraţia privind încadrarea 

întreprinderii în categoria IMM (din care să reiasă încadrarea în categoria 

microîntreprinderilor/ întreprinderilor mici/ întreprinderilor mijlocii). A se 

vedea anexa corespunzătoare la prezentul ghid. Declarația menționată se 

actualizează în etapa precontractuală.   

 Secțiunea 3.2 – Eligibilitatea solicitantului, criteriul 2 – Eligibilitatea societății/societății cooperative, subcriteriul 2.4 

12.   Includere paragraf: 

Atenție! Clasele CAEN în care solicitantul implementează un rezultat al 

cercetării din domeniile de specializare inteligentă menționate în Anexa 2.a la 

prezentul ghid nu trebuie să vizeze activități excluse de regulamentul de 
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minimis2 sau de regulamentul FEDR3. 

 Secțiunea 3.2 – Eligibilitatea solicitantului, criteriul 3 – Forma de constituire a partenerului ITT, subcriteriul 3.1 

13.   

 

Entitațile de inovare și transfer tehnologic (ITT) sunt:  centrele de transfer 

tehnologic-CTT, incubatoarele tehnologice şi de afaceri-ITA, centrele de 

informare tehnologică-CIT, oficiile de legătură cu industria-OLI (OLI, 

asimilate ca şi centre de competenţă, inclusiv hub-uri şi centre regionale. 

Prin OLI se are în vedere sprijinirea măsurilor de intrenaționalizare (ex. 

adaptarea la modele de afaceri noi, adaptarea proceselor tehnologice de 

producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de 

export, etc.) pentru IMM-urile care activează în domeniile de specializare 

inteligentă, cu aplicare în domeniile competitive.), parcurilor științifice și 

tehnologice-PST, etc, 

 
Reformulare paragraf: 

Entitațile de inovare și transfer tehnologic (ITT) sunt:  centrele de transfer 

tehnologic-CTT, incubatoarele tehnologice şi de afaceri-ITA, centrele de 

informare tehnologică-CIT, oficiile de legătură cu industria-OLI (OLI, asimilate 

ca şi centre de competenţă, inclusiv hub-uri şi centre regionale), parcurile 

științifice și tehnologice-PST, publice sau private.. Prin OLI se are în vedere 

sprijinirea măsurilor de intrenaționalizare (ex. adaptarea la modele de afaceri 

noi, adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare 

şi standardizare specifice pieţelor de export, etc.) pentru IMM-urile care 

activează în domeniile de specializare inteligentă, cu aplicare în domeniile 

competitive.)  

 Secțiunea 3.2 – Eligibilitatea solicitantului, criteriul 3 – Forma de constituire a partenerului ITT, subcriteriul 3.2 

14.   

 

Includere paragraf: 

ATENȚIE: În conformitate cu prevederile OG 57/ 2002 și HG 406/2003 

autorizarea nu este decât provizorie pentru ITT 

 Secțiunea 3.2 – Eligibilitatea solicitantului, criteriul 4 –  

15.   

4.Membrii parteneriatului și reprezentanții legali ai entităților juridice 
componente ale acestuia nu se încadrează în situațiile de excludere 
prezentate în Declarația de eligibilitate anexată la ghidul specific, inclusiv 
în situațiile privind încadrarea în categoria întreprinderilor în dificultate 
(a se vedea modelele de declarație de eligibilitate de la depunerea cererii 
de finanțare și din etapa de precontractare) 
 

În cadrul anexelor 1.1 și 1.7 la prezentul ghid sunt detaliate situațiile în 

Reformulare, completare și corectare erori materiale paragrafe: 
 

4.Membrii parteneriatului și reprezentanții legali ai entităților juridice 
componente ale acestuia nu se încadrează în situațiile de excludere 
prezentate în Declarația de eligibilitate anexată la ghidul specific, inclusiv în 
situațiile privind încadrarea în categoria întreprinderilor în dificultate (a se 
vedea modelele de declarație de eligibilitate de la depunerea cererii de 
finanțare și din etapa de precontractare) 
 

În cadrul anexelor 1.1 și 1.7 la prezentul ghid sunt detaliate situațiile în care 

                                                           
2 Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 

3 Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice 

aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,  
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care IMM și ITT nu trebuie să se regăsească la data depunerii cererii de 

finanțare. Informațiile incluse în cadrul declarațiilor anterior menționate se 

vor verifica și corela cu  datele rezultate din cererea de finanțare și anexele 

la aceasta.  

 

În cadrul etapei de precontractare, se vor completa și transmite modelul 

din etapa precontractuală a declarației aplicabile. 

IMM și ITT nu trebuie să se regăsească la data depunerii cererii de finanțare si 

pe parcursul procesului de evalare, selecție și contractare. Informațiile incluse 

în cadrul declarațiilor anterior menționate se vor verifica și corela cu  datele 

rezultate din cererea de finanțare și anexele la aceasta.  
 

În cadrul etapei de precontractare, se va completa și transmite modelul din 

etapa precontractuală a declarației aplicabile. 
 

 Secțiunea 3.2 – Eligibilitatea solicitantului, criteriul 5  

16.   

Nu se accepta inscrierea provizorie a dreptului de proprietate in cadrul 

prezentului apel 

Modificare paragraf  

Se accepta inscrierea provizorie a dreptului de proprietate in cadrul 

prezentului apel, cu condiția depunerii unui extras de carte funciară cu 

înscrierea definitivă a dreptului respectiv cel mai târziu în termenul maxim de 

transmitere a documentelor din etapa precontractuală, respectiv în termenul 

de 30 de zile calendaristice, termen calculat de la data notificării OI privind 

demararea etapei precontractuale, în caz contrar proiectul fiind respins. 

 Secțiunea 3.3 – Eligibilitatea proiectului și a activităților, criteriul 2, subcriteriul 2.1, litera F  

17.  Achiziţionarea de active necorporale şi  corporale (utilaje, instalaţii şi 

echipamente) strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în 

ciclul productiv, dimensionate la volumul real de producţie. 

 

Corectare eroare materiala paragraf  

Achiziţionarea de active necorporale şi  corporale (utilaje, instalaţii şi 

echipamente) în cadrul proiectului sunt strict necesare pentru introducerea 

rezultatelor cercetării în ciclul productiv, dimensionate la volumul real de 

producţie. 

 Secțiunea 3.3 – Eligibilitatea proiectului și a activităților, criteriul 2, subcriteriul 6  

18.  6.Contribuţia proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului 
este de minimum 10,00 
 

Corectare eroare materiala paragraf  

6.Contribuţia proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este 
de minimum 10,00%. 
 

 Secțiunea 3.3 – Eligibilitatea proiectului și a activităților, criteriul 2, subcriteriul 7  

19.  Pe parcursul implementării proiectului, perioada de implementare a 

acestuia de după semnarea contractului poate fi extinsă cel mult până la 

dublul perioadei inițiale a proiectului. 

Corelare cu criteriul 7.  

 

Pe parcursul implementării proiectului, perioada de implementare a 

acestuia de după semnarea contractului poate fi extinsă cel mult până la 

maximum dublul perioadei inițiale a proiectului, dar nu mai târziu de 31 
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decembrie 2023 

 Secțiunea 3.4 – Eligibilitatea cheltuielilor  

20.   

4.4.1 Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor: 
4.4.2 Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor: 
4.4.3 Categorii de cheltuieli eligibile/ ne-eligibile: 
 

Corectare eroare materială numerotare subcapitole 

3.4.1 Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor: 
3.4.2 Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor: 
3.4.3 Categorii de cheltuieli eligibile/ ne-eligibile: 

 Secțiunea 3.4 – Eligibilitatea cheltuielilor, subsecțiunea 3.4.2, conform renumerotării de mai sus 

21.   
1. să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în condiţiile legii 

de la data depunerii cererii de finanțare și 31 decembrie 2023, cu 
respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de 
finanţare. Prin excepție, sunt eligibile cheltuielile aferente cap. 14, 
detaliate mai jos,  şi a serviciilor incluse în cadrul acordului/contractului 
de servicii încheiat cu entitatea de inovare şi transfer tehnologic, cu 
condiţia ca acestea să nu fie anterioare datei de 1 ianuarie 2014 

 

Corectare eroare paragraf 

2. să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în condiţiile legii de 
la data depunerii cererii de finanțare până la 31 decembrie 2023, cu 
respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de 
finanţare. Prin excepție, sunt eligibile cheltuielile aferente cap. 14, 
detaliate mai jos,  şi a serviciilor incluse în cadrul acordului/contractului 
de servicii încheiat cu entitatea de inovare şi transfer tehnologic, cu 
condiţia ca acestea să nu fie anterioare datei de 1 ianuarie 2014 

 

 Secțiunea 3.4 – Eligibilitatea cheltuielilor, subsecțiunea 3.4.3, conform renumerotării de mai sus 

22.   
În cadrul acestora solicitantul include cheltuieli eligibile și/sau cheltuieli ne-
eligibile. Cheltuielile ne-eligibile în cadrul sunt detaliate în cadrul secțiunii 
4.1.4 la prezentul ghid 

Corectare eroare paragraf 

În cadrul acestora solicitantul include cheltuieli eligibile și/sau cheltuieli ne-
eligibile. Cheltuielile ne-eligibile aferente proiectelor sunt detaliate în cadrul 
secțiunii 3.4.4 la prezentul ghid. 

 Secțiunea 3.4 – Eligibilitatea cheltuielilor, subsecțiunea 3.4.3, conform renumerotării de mai sus 

23.  La subcategoria 40 

 

Cheltuielile eligibile pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării 

obiectivului de investiţie includ: alimentare cu apă, canalizare, alimentare 

cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, care se 

execută pe amplasamentul obiectivului de investiţie delimitat din punct de 

vedere juridic, ca apartinând obiectivului de investiție, precum şi 

cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi. 

Modificare paragraf la subcategoria 40 

Cheltuielile eligibile pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării 
obiectivului de investiţie includ cheltuielile precum: alimentare cu apă, 
canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, 
telecomunicaţii, care se execută pe amplasamentul obiectivului de investiţie 
delimitat din punct de vedere juridic, precum şi cheltuielile aferente racordării 
la reţelele de utilităţi. 

 Secțiunea 3.4 – Eligibilitatea cheltuielilor, subsecțiunea 3.4.3, conform renumerotării de mai sus 
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24.  La subcategoria 53 

 
Construcţii şi instalaţii aferente activităților de construire/ extindere/ modernizare 

a infrastructurii de inovare și transfer tehnologic, inclusiv a utilităţilor generale 

aferente. 

Completare paragraf la subcategoria 53 

 Construcţii şi instalaţii aferente activităților de construire/ extindere/ 
modernizare a infrastructurii de inovare și transfer tehnologic, inclusiv a 
utilităţilor generale aferente, în limita a 40% din valoarea eligibilă a 
proiectului; 

 
 Secțiunea 3.4 – Eligibilitatea cheltuielilor, subsecțiunea 3.4.3, conform renumerotării de mai sus 

25.  La subcategoria 60 

Se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente 

justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor 

eligibile cuprinse la categoriile  12, 13, 15, 16. 

Modificare paragraf la subcategoria 60 

Se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente 

justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor 

eligibile cuprinse sub-categoriile  38, 39,40,53,54,55,57,58. 

 
 Secțiunea 3.4 – Eligibilitatea cheltuielilor, subsecțiunea 3.4.4, conform renumerotării de mai sus 

26.  o. cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu 
excepția celor stabilite pentru proeictare și asistență tehnică și pentru 
comisioane, cote, taxe, precum și pentru serviciile incluse în cadrul 
acordului/contractului de servicii încheiat cu entitatea de inovare şi 
transfer tehnologic.  
 

Modificare paragraf  

o. cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu 
excepția celor incluse în cadrul subcategoriilor 42, 43, 45, 59, inclusiv serviciile 
cuprinse în cadrul acordului/contractului de servicii încheiat cu entitatea de 
inovare şi transfer tehnologic.  
 

 Secțiunea 4.1– Anexele la cererea de finanțare, subsecțiunea 4.1.1 – Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare, punctul 10 

27.   Includere paragraf 

ITT va depune această declarație doar dacă solicită ajutor de minimis în cadrul 

proiectului. 

 Secțiunea 4.1– Anexele la cererea de finanțare, subsecțiunea 4.1.2 – Anexele obligatorii în etapa precontractuală a cererii de finanțare 

28.   

Anexele obligatorii la momentul contractării cererii de finanțare 

Dacă proiectul a parcurs cu succes etapele de verificare a conformității 

administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, solicitantul va 

trebui să prezinte în etapa contractuală: 

 

Modificare denumire subsecțiune și modificare paragraf 

Anexele obligatorii în etapa precontractuală a cererii de finanțare 

Dacă proiectul a parcurs cu succes etapele de verificare a conformității 

administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, solicitantul va 

trebui să prezinte în etapa pre -contractuală: 

 

 Secțiunea 4.1– Anexele la cererea de finanțare, subsecțiunea 4.1.2 – Anexele obligatorii în etapa precontractuală a cererii de finanțare, punctul 5 

29.   

5.Modificari asupra certificatului de înregistrare în scopuri de TVA (pentru 
IMM si ITT, acolo unde este cazul) 

Modificare paragraf 

5.Modificari asupra certificatului de înregistrare în scopuri de TVA (pentru 
IMM si/sau ITT, acolo unde este cazul) 
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 Secțiunea 4.1– Anexele la cererea de finanțare, subsecțiunea 4.1.2 – Anexele obligatorii în etapa precontractuală a cererii de finanțare, punctul 7 

30.   

7. Prelungirea acreditării provizorii sau finale pentru entitatea de transfer 
tehnologic în conformitate cu Hotărârii Guvernului nr. 406/2003  
 

Modificare paragraf 

7. Prelungirea acreditării provizorii sau finale pentru entitatea de 
inovare şi transfer tehnologic în conformitate cu Hotărârii 
Guvernului nr. 406/2003  

 

 Secțiunea 4.1– Anexele la cererea de finanțare, subsecțiunea 4.1.2 – Anexele obligatorii în etapa precontractuală a cererii de finanțare, punctul 10 

31.   Includere paragraf 

Declarația se va solicita actualizată inclusiv în cazul în care etapa de 
precontractare/contractare se derulează într-un nou an fiscal față de cel în 
care a fost depusă cererea de finanțare. 

 

 Secțiunea 4.1– Anexele la cererea de finanțare, subsecțiunea 4.1.2 – Anexele obligatorii în etapa precontractuală a cererii de finanțare, punctul 17 

32.   

17. Dovada capacității financiare, respectiv un document din 
următoarele: Extras de cont bancar, de depozit); Dovada unei 
linii/ contract de credit emise de bancă/ instituţie financiar 
bancară/ aport la capital social in conformitate cu prevederile 
legale (pentru IMM) 

 

Eliminare paragrafsi renumerotare puncte 

 Secțiunea 4.1– Anexele la cererea de finanțare, subsecțiunea 4.1.2 – Anexele obligatorii în etapa precontractuală a cererii de finanțare, punctul 18 renumerotat 
conform mai sus 

33.   

18. Declaraţia reprezentanților legali prin care se certifică faptul că pe 
parcursul procesului de evaluare şi selecţie au fost/nu au fost 
înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor 
depuse la cererea de finanţare (pentru IMM si ITT, acolo unde 
este cazul) 

 

Modificare paragraf 

18. Declaraţia reprezentanților legali prin care se certifică faptul că pe 
parcursul procesului de evaluare şi selecţie au fost/nu au fost 
înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor 
depuse la cererea de finanţare (pentru IMM si/sau ITT, acolo unde 
este cazul) 

 

 Secțiunea 5.1.1 – Conformitate administrativă și eligibilitate 

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3QAT8SJ9/00063289.htm
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3QAT8SJ9/00063289.htm
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19.   

 

Nu se acceptă depunerea de documente suplimentare în urma solicitării de 

clarificări, cu exceptia cazului in care au fost depuse partial/incomplete sau 

clarifică necorelările de informații din cererea de finanțare și/sau anexele 

acesteia. Criteriile de eligibilitate se vor analiza prin raportare începând cu 

momentul depunerii cererii de finanțare și nu cu derularea etapei de 

verificare a conformității asministrative și eligibilității. 

Modificare paragraf 
 

Nu se acceptă depunerea de documente suplimentare în urma solicitării de 

clarificări, cu exceptia cazului in care au fost depuse partial/incomplete sau 

clarifică necorelările de informații din cererea de finanțare și/sau anexele 

acesteia sau sunt cerute în mod expres. Criteriile de eligibilitate se vor analiza 

prin raportare începând cu momentul depunerii cererii de finanțare și nu cu 

derularea etapei de verificare a conformității asministrative și eligibilității. 
 

 Secțiunea 5.1.3 – Etapa precontractuală 

20.   

 Mecanismul de calcul a termenelor pentru demararea etapei 
precontractuale, luându-se în considerare cele de mai sus va fi cel 
privind apelurile de proiecte pentru care depunerea de proiecte se 
realizează electronic, prin aplicația MYSMIS, în conformitate cu 
prevederile secțiunii 8.5  din cadrul Ghidului general. Astfel, 
primul termen de 2 luni se înplinește în data de 25.03.2018 ora de 
24.00 a zilei respective, indiferent dacă aceasta este o zi 
nelucrătoare. Termenele lunare următoare încep să curgă imediat 
după finalizarea termenului anterior și se împlinesc la ora 24.00 a 
zilei corespunzătoare din luna în care a început să curgă. Ultimul 
termen aferent mecanismului de selecție și contractare se 
împlinește în data de 25.06.2018, ora de închidere a apelului.  

 

 

Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, OI/AM vor publica 

lunar situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare 

disponibile... 

 

Identificarea unor aspecte ce pot îmbunătăți procesul de evaluare, selecție 

și contractare poate determina solicitări de documente suplimentare din 

partea AMPOR, solicitări la care potențialii beneficiari au obligația de a 

răspunde, în caz contrar cererea de finanțare putând fi respinsă din 

Modificare paragrafe 
 

 Mecanismul de calcul a termenelor pentru demararea etapei 
precontractuale, luându-se în considerare cele de mai sus va fi cel 
privind apelurile de proiecte pentru care depunerea de proiecte se 
realizează electronic, prin aplicația MYSMIS, în conformitate cu 
prevederile secțiunii 8.5  din cadrul Ghidului general. Astfel, primul 
termen de 2 luni se înplinește în data de 25.03.2018 ora de 24.00 a 
zilei respective, indiferent dacă aceasta este o zi nelucrătoare. 
Termenele lunare următoare încep să curgă imediat după finalizarea 
termenului anterior și se împlinesc la ora 24.00 a zilei 
corespunzătoare din luna în care a început să curgă. Ultimul termen 
aferent mecanismului de selecție și contractare se împlinește în data 
de 25.08.2018, ora de închidere a apelului.  

 
 

Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, OI vor publica lunar 

situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare 

disponibile... 

 

Identificarea unor aspecte ce pot îmbunătăți procesul de evaluare, selecție și 

contractare poate determina solicitări de documente suplimentare/actualizări 

de documente obligatorii din partea AMPOR, solicitări la care potențialii 

beneficiari au obligația de a răspunde, în caz contrar cererea de finanțare 
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procesul de evaluare, selecție și contractare. 

 

putând fi respinsă din procesul de evaluare, selecție și contractare. 

 
 

21.  Anexa 1.1. Declarația de eligibilitate, a punctul G pentru corelarea cu  Capitolul V, art 7, litera b, punctul iii din cadrul schemei de minimis aplicabile și respectiv din 
Hotărârea CMPOR nr. 76/13.10.2017, cu modificarile si completarile ulterioare 

22.  Anexa 1-2 Declaratia de angajament, eliminare punct S, redundant 

23.  Anexa 1-5 a macheta financiara 

24.  Anexa 1-6 - Declaratie privind modificarile intervenite în cursul procesului de evaluare și selecție, specificare elemente de completare 
25.  Anexa 1-7 -Declarația ITT pentru implementarea proiectului, acordare posibilitate sa fie intreprindere mare 

26.  Anexa 2.a Lista domeniilor si subdomeniilor de specializare inteligenta si sanatate, actualizare 

27.  Anexa 3 -Grila de verificare a conformităţii administrative si eligibilității, corelare 

28.  Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară, eliminare neconcordante subcriteriile 2.2, 4.1, 4.2, 5.1 și completare instructiuni 

29.  Anexa 5 – Clauze specifice prezentului apel de proiecte, corelare 

30.  Anexa 6 - Acord de parteneriat  cu entitatea de transfer tehnologic 

 
 


