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A. Consultanta pentru evaluarea nevoilor de cercetare – un prim pas 
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www.ecoind.ro 



Condiții  generale de eligibilitate 
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Întreprinderile trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
(a) nu își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii; 
(b) nu își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole; 
(c) nu își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole,  
(d) nu solicită sprijin pentru susținerea activităților de export către terțe țări sau către alte state membre ale UE; 
(e) nu utilizează preferențial, în cadrul activităților care primesc sprijin, produse naționale față de produse importate; 
(f) nu solicită sprijin pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive,  
(g) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, sau activităţile comerciale suspendate; 
(h) nu sunt în situația să nu își fi îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale; 
(i) reprezentantul legal nu a fost condamnat în ultimii 3 ani; 
(j) nu sunt 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; 
(k) nu sunt “întreprinderi aflate în dificultate”. 
(l) nu au beneficiat de ajutoare din alte surse publice pentru aceleaşi costuri eligibile. 
(m) sa fie înregistrate în Registrul Potențialilor Contractori. 
(n) pentru contracte de  cercetare în colaborare trebuie să aibă activitatea CD menționată în statut sau actul juridic de înființare 
  



 Scop  
Susţinerea intreprinderilor prin accesul la infrastructura/laboratoarele si echipamentele de cercetare-dezvoltare din INCD 
ECOIND in scopul realizarii unor analize, testari, experimente etc. necesare pentru dezvoltarea unor 
produse/tehnologii/metode noi sau imbunatatite (inclusiv instruire). 
 

Obiective  
• Creșterea productivităţii, competitivității şi a calităţii produselor obţinute la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii;  
• Încurajarea IMM-urilor de a investi în activităţi de cercetare-dezvoltare care să conducă la lansarea în piaţă de 

produse/tehnologii noi sau imbunatatite;  
• Valorificarea competenţelor tehnico-ştiinţifice existente în INCD ECOIND în sectorul productiv prin instruirea 

personalului din cadrul IMM-urilor;  
• Testarea unor produse/tehnologii/metode inovative sau semnificativ îmbunătățite.  

B: SERVICII: Analize, teste,  experimente, instruire (1) 

BUGET: 1.562.500 lei  

Perioada de desfășurare a contractelor: martie 2017- iulie 2021 (în limita fondurilor disponibile) 
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Categoriile de activități eligibile(nelimitativ):  
Analize/testări/experimente din urmatoarele categorii:  

• analize fizico-chimice și biologice/microbiologice specifice controlului calității componentelor de mediu: aer, apa, sol, deșeuri;  
• analize privind nivelul de zgomot și miros în zone industriale;  
• Testări ecotoxicologice;  
• experimente de tratabilitate surse de apa potabilă/ epurare ape uzate.  
• testări în vederea încadrării deșeurilor în clase de periculozitate;  
• analize pentru monitorizarea stării ecologice a sistemelor acvatice în conformitate cu Directiva Cadru Apa;  

Instruire:  
• instruirea personalului din laboratoarele întreprinderii privind modul de operare cu o serie de echipamente noi, pe care agenții 

economici doresc să le achiziționeze sau pe care le dețin deja, fără a fi puse în exploatare;  
• instruirea personalului din laboratoarele întreprinderii privind noi tehnici analitice/metode de analiză aplicate în controlul calității 

factorilor de mediu  
• instruirea personalului din laboratoarele întreprinderii privind modul de aplicare a măsurilor de control și asigurare a calității 

rezultatelor încercărilor. instruire privind utilizarea echipamentelor și instalațiilor deținute de Institut pentru dezvoltarea 
tehnologiilor de potabilizare ape și epurare ape uzate;  
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B: SERVICII: Analize, teste,  experimente, instruire (2) 



Întreprinderea trebuie să asigure o cofinanțare din fonduri proprii: 
a)  de minimum 20% din costurile eligibile ale prezentului contract, în cazul utilizării schemei de ajutor de 

minimis,  
b)  în conformitate cu intensitățile prevăzute în schema de ajutor de stat. 

Minimul de co-finanțare ce trebuie asigurat de întreprindere ca % din costurile eligibile ale organizației de cercetare 

Tip de întreprindere:  Mare  

  

Mijlocie  Mică 

Acces la infrastructură/ laboratoare/echipamente din cadrul  

organizatiei de cercetare 

neeligibile 50% 50% 

Categorii de contracte: 
a) contract tip ”de minimis” de max. 800.000 lei valoare eligibilă,  
b) contract tip ”ajutor de stat” de max. 1.800.000 lei valoare eligibilă 
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B: SERVICII: Analize, teste,  experimente, instruire (3) 



Serviciu de cercetare: Analize fizico-chimice pentru validarea unui 
proces tehnologic inovativ dezvoltat de beneficiarul Exemplu SRL; 
Cost total servicii analize efectuate: 1190 lei (TVA Inclus) 
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B: SERVICII: Analize, teste,  experimente, instruire (4) 
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METODOLOGIE 

Pasul 1: Solicitarea 

Pasul 2: Notificarea 

Pasul 3: Verificarea eligbilitatii 

Pasul 4: Stabilirea detaliilor tehnico-economice 

Pasul 5 : Validarea interna a detaliilor tehnico-economice 

Pasul 6: Semnarea contractului subsidiar 

Pasul 7: Aprobarea OI 

Pasul 8: Implementarea  

Pasul 9: Avizarea - Receptia 

Pasul 10: Cofinantarea  
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B: SERVICII: 
 Analize, teste,  experimente, instruire (5) 



 Scop  
Susţinerea întreprinderilor prin transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării. 
Obiective  
• creșterea productivităţii, competitivității şi calităţii produselor obţinute la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii;  
• încurajarea IMM-urilor de a investi în activităţi de cercetare-dezvoltare care să conducă la lansarea în piaţă de 

produse/tehnologii noi sau îmbunătățite;  
• valorificarea rezultatelor cercetării tehnologice existente în INCD ECOIND în sectorul productiv din cadrul IMM-

urilor;  
• testarea calității produselor IMM-urilor. 
• implementare și certificare sisteme de management. 
• pregătirea laboratoarelor din cadrul IMM-urilor în vederea acreditării.  

C: SOLUȚII - SERVICII DE CERCETARE (1) 

BUGET: 2.054.687 lei  

Perioada de desfășurare a contractelor: martie 2017- august 2021 (în limita fondurilor disponibile) 
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Categoriile de activități eligibile:  
 Activități contractuale de cercetare industriala 

• “Cercetare industrială” reprezintă cercetarea planificată sau investigaţia critică ce  serveşte la dobândirea unor cunoștințe şi 
competenţe noi în vederea dezvoltării de noi produse, procese sau servicii sau la descoperirea unei îmbunătăţiri semnificative a 
produselor, proceselor sau serviciilor existente. Cuprinde crearea de componente pentru sisteme complexe, necesară pentru 
cercetarea industrială, în special pentru validarea tehnologică generică şi exclude prototipurile . 

 Activități de dezvoltare experimentala   
• “Dezvoltare experimentală” reprezintă dobândirea, îmbinarea, consolidarea şi utilizarea cunoștințelor şi 

competenţelor existente în domeniul ştiinţific, tehnologic, de afaceri şi a altor cunoştinţe şi competenţe 
relevante, în vederea producerii de planuri sau modele pentru produse, procese şi servicii noi, modificate sau 
îmbunătăţite. Dezvoltarea de prototipuri şi proiecte pilot. Producţia experimentală şi testarea produselor, 
proceselor şi serviciilor sunt, de asemenea, eligibile. 

 Servicii de etichetare de calitate, testarea și certificarea calității 
• servicii de testare a calității produselor din sfera ecologiei industriale 
• implementare de sisteme de management de mediu, 
• servicii de pregătire a laboratoarelor în vederea acreditării 
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C: SOLUȚII - SERVICII DE CERCETARE (2) 



Finantare (Costuri):  
Întreprinderea trebuie să asigure o cofinanțare din fonduri proprii: 
a)  de minimum 20% din costurile eligibile ale prezentului contract, în cazul utilizării schemei de ajutor de 

minimis,  
b)  cofinantare în conformitate cu intensitățile prevăzute în schema de ajutor de stat: 

Minimul de co-finanțare ce trebuie asigurat de întreprindere ca procent din costurile eligibile ale organizației de cercetare 

Tip de întreprindere:  Mare Mijlocie Mică 

Cercetare industriala  50% 40% 30% 

Dezvoltare experimentala 75% 65% 55% 

Servicii de etichetare de calitate, testarea și certificarea calității neeligibile 50% 50% 

Categorii de contracte: 
a) contract tip ”de minimis” de max. 800.000 lei valoare eligibilă,  
b) contract tip ”ajutor de stat” de max. 1.800.000 lei valoare eligibilă 
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C: SOLUȚII - SERVICII DE CERCETARE (3) 



Cost total servicii  cercetare efectuate: 119.000 lei (TVA Inclus) 
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C: SOLUȚII - SERVICII DE CERCETARE (4) 
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C: SOLUȚII - SERVICII DE CERCETARE (5) 



D: CERCETARE IN COLABORARE EFECTIVA (1) 

Scop  
Creșterea performanței și competitivității intreprinderilor prin utilizarea expertizei existente în INCD ECOIND în vederea 
dezvoltării, îmbunătățirii și optimizării de produse/servicii/tehnologii prin activitati de cercetare industriala/dezvoltare 
experimentala realizate in colaborare directa. 
 
Obiective  
 creșterea productivităţii, competitivității şi calităţii produselor obţinute la nivelul întreprinderilor;  
 încurajarea IMM-urilor de a se implica în activităţi de cercetare-dezvoltare care să conducă la lansarea în piaţă de 

produse/tehnologii noi sau semnificativ imbunatatite;  
 intensificarea cooperarii intre intreprinderi si INCD ECOIND;  
 interconectarea expertizei existente in INCD ECOIND cu necesitatile întreprinderilor; 
 dezvoltarea de prototipuri si instalatii pilot pentru produse, tehnologii, servicii noi sau semnificativ imbunatatite in 

urma  colaborarii dintre intreprinderi si INCD ECOIND in colaborare efectiva; 
 intarirea capacitatii de inovare a intreprinderilor si consolidarea contributiei acestora la crearea de noi 

produse/sisteme/tehnologii cu potential de exploatare pe piata interna si internationala.  
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 Buget total: 5.400.000 lei 
• 2.000.000 lei /primul apel; 
• 2.000.000 lei/ al doilea apel; 
• 1.400.000 lei/ al treilea apel; 

 

 Valoare maxima eligibila/proiect: 1.000.000 lei 
 

 Durata contractelor de colaborare: max. 2 ani; 
 
 

IMPORTANT:  
 Pentru proiecte cu durata mai mica, suma maxima se calculeaza proportional la numarul de luni. 
  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. 
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D: CERCETARE IN COLABORARE EFECTIVA (2) 
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D: CERCETARE IN COLABORARE EFECTIVA (4) 
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D: CERCETARE IN COLABORARE EFECTIVA (5) 



Cheltuieli eligibile  
• 1) cheltuieli cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura 

în care aceștia sunt angajați pe 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. În cazul în care aceste instrumente 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; 

• 3) cheltuielile aferente serviciilor de cercetare, precum și serviciilor de consultanță și serviciilor 
echivalente folosite exclusiv pentru activitățile contractului de colaborare; 

• 4) cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale: cunoștințe tehnice, brevete cumpărate 
sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină, folosite exclusiv pentru 
activitățile contractului de colaborare; 
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D: CERCETARE IN COLABORARE EFECTIVA (6) 



Cheltuieli neeligibile  
 Orice alte tipuri de cheltuieli decât cele precizate mai sus sunt neeligibile.  

 Cheltuielile pentru auditul final al proiectului nu sunt eligibile, dar sunt obligatorii pentru proiect.  

 Următoarele cheltuieli nu sunt eligibile pentru o contribuție din partea fondurilor europene structurale și de 

investiții astfel cum se prevede la articolul 69 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013:  

 (a) dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții 

pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;  

 (b) achiziționarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite cu o sumă mai mare de 10% din 

cheltuielile totale eligibile ale operațiunii/proiectului în cauză. În cazul siturilor abandonate și al siturilor 

utilizate anterior pentru activități industriale care conțin clădiri, această limită se majorează la 15%. În 

cazuri excepționale și justificate corespunzător, această limită poate fi majorată peste procentajele 

respective indicate mai sus pentru operațiunile/proiectele privind protecția mediului;  

 (c) taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 

legislației naționale privind TVA-ul. 
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D: CERCETARE IN COLABORARE EFECTIVA (7) 



Condiţii generale de eligibilitate a cheltuielilor  
Toate cheltuielile realizate trebuie să respecte simultan următoarele condiţii generale de eligibilitate:  
a) să fie însoţite de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare 

probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate (cu excepția cheltuielilor 
generale de administrație - de regie – care se acordă ca finanțare forfetară);  

b) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare încheiat de către autoritatea de management sau 
organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, pentru aprobarea proiectului;  

c) să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare.  
 
În plus cheltuielile trebuie:  
a) să fie în legătură directă cu activităţile propuse în proiect şi să fie necesare pentru realizarea proiectului;  
b) să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea eficientă a fondurilor 

şi un raport optim cost-rezultate;  
c) să nu fi făcut obiectul altor finanţări publice, în condiţiile legii.  
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D: CERCETARE IN COLABORARE EFECTIVA (8) 



Condiţii specifice de eligibilitate a cheltuielilor  
 
 Pentru a fi eligibile pentru finanţare, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de 

cheltuieli eligibile menţionate la punctul 2.4 al secţiunii G din acest ghid, să corespundă 
obiectivelor Axei Prioritare 1 “CDI în sprijinul competitivității economice și al dezvoltării 
afacerilor” şi să fie coerente cu obiectivele şi rezultatele proiectelor propuse spre finanţare.  

 Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile după data depunerii cererii de 
finanțare și a documentelor însoțitoare la Organismul Intermediar pentru CDI.  

 Cheltuielile salariale pe proiect nu pot depăşi plafoanele prevăzute în Anexa 3 la Hotărârea 
Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II 
pentru perioada 2007 – 2013. Cheltuielile salariale se decontează conform contractului de muncă 
şi/sau proporţional cu procentul din fişa postului/foaia de prezenţă aferentă atribuţiilor specifice 
implementării proiectului.  
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ETAPA I: 
Intreprinderea depune o propunere de proiect conform Cererii de finanțare – Anexa 1: 
• Date de identificare  
• Informații generale  

• Informaţii proiect  
• Conţinut proiect  

• Definirea necesităţii de cercetare a intreprinderii și a obiectivelor (max. 2 pagini). 
• Expertiza disponibilă si necesara pentru soluționarea necesităţii (max. 2 pagini). 

 Planul de realizare a proiectului (max. 3 pagini). 
 Descrierea activităților şi a livrabilelor asociate fiecărei activităţi;  
 Diagrama Gantt a proiectului;  
 Bugetul estimativ al intreprinderii  

 Anexe – declaratii privind eligibilitatea; evitarea dublei finantari; incadrare IMM 

Metodologie depunere/evaluare 
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Verificarea eligibilităţii  

 Verificare pentru a se asigura că toate criteriile de eligibilitate sunt îndeplinite.  

 Notificare cu privire la eligibilitatea va fi transmisa fiecareia din intreprinderile participante.  

 Lista cu propunerile de proiecte eligibile va fi afişată pe pagina web: partener.incdecoind.ro .  

 Contestaţiile referitoare la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate se pot transmite prin e-mail 

la adresa partener@incdecoind.ro, prin fax la nr. 0214100575, sau direct la sediul INCD 

ECOIND, intr-un interval de 3 zile lucrătoare de la data notificarii.  

 Dacă pe parcursul sau dupa finalizarea fazei de evaluare se constată nerespectarea vreunuia 

dintre criteriile de eligibiliate, propunerea de proiect va fi declarată neeligibilă și va fi 

exclusă din competiție 

 REZULTAT VERIFICARE: ELIGIBIL/NEELIGIBIL 

 PROPUNERILE NEELIGIBILE SUNT RESPINSE 

Metodologie depunere/evaluare 
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Evaluare tehnico-stiintifica: 

 Propunerile de proiecte declarate eligibile se evaluează de 3 membri ai comitetul stiintific cu 

expertiza pe tematica proiectului.  

 Evaluatorii acordă punctaje pentru fiecare criteriu, conform fişei de evaluare prezentată în 

Anexa 2.  

 Fiecare propunere de proiect va avea desemnat un Raportor, cu rolul de a întocmi Raportul 

de evaluare, în baza evaluărilor individuale şi a discuţiilor purtate cu ceilalţi doi evaluatori.  

 Rezultatele evaluarilor vor fi validate in cadrul Consiliului stiintific. 

 

Daca intreprinderea a apelat la consultanta specializata prin programul „Stimularea transferului 

de cunoștințe” POC-A1-A1.2.3-ECOIND-A, membrii consiliului stiintific ce au furnizat consultanta 

nu vor fi implicati in procesul de evaluare a propunerii. 

Metodologie depunere/evaluare 
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Criterii de evaluare tehnică 
 1. Definirea necesităţii agentului economic – 30p. 
 Prezentarea clară a necesitatii intreprinderii și utilitatea acesteia – 10 p.;  
 Obiectivele sunt bine stabilite în concordanță cu necesitatea intreprinderii definită în proiect 10 p.;  
 Impactul estimat este realist și bine argumentat 10 p.  
 2. Expertiza disponibilă pentru soluționarea necesităţii intreprinderii -40 p..   
 Evaluarea capacitatii de cercetare a intreprinderii (resurse umane, infrastructura) 20 p..  
 Evaluarea gradului de corelare a necesarului de expertiză/infrastructura pentru solutionarea necesitatii 

intreprinderii cu disponibilul INCD ECOIND 20 p.;  
 3.Schema de realizare a proiectului- 30p..  
• Claritatea activităților și livrabilelor prezentate -10p; 
• Justificarea bugetului si corelarea cu obiectivele proiectului – 10 p.;  
• Metodologia de implementare, calendarul estimativ de realizare a proiectului si corelarea acestora cu obiectivul 

proiectului 10 p.  

Metodologie depunere/evaluare 
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Etapa II 
 Detaliere  din punct de vedere tehnic, financiar si administrativ conform solicitarilor din Anexa 3 (contract!) prin 

colaborare efectiva intre reprezentantii intreprinderii si personal desemnat din INCD-ECOIND.  
 Toate contractele vor trebui notificate spre aprobare către Organismul Intermediar pentru CDI si intră în vigoare la 

data semnării de ambele părți și după acceptarea de către Organismul Intermediar pentru Cercetare (OI) a 
Notificării organizației de cercetare privind încheierea contractului.  

  
Observație: INCD ECOIND poate solicita oricând documente sau informații suplimentare de la beneficiar (IMM) care să 
clarifice aspecte de natură tehnică, financiară și/sau administrativă în legătură cu acesta și/sau cu aspectele ce decurg 
din solicitarea de servicii de cercetare. 

București, 15.03.2017 Workshop de lansare a proiectului 

D: CERCETARE IN COLABORARE EFECTIVA (15) 



Vă mulțumesc pentru atenție! 
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