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În baza prevederilor ghidului  POC - Actiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunostinte
 Sectiunea G - Parteneriate pentru transfer de cunostinte, în concordanță cu direcțiile de valorificare, 

stabilite pentru prezentul proiect:

1) Produse active pentru suplimente alimentare inovatoare
2) Produse active pentru formule inovative dermatologice și cosmetice
3) Produse active pentru formule naturale de igienă și curățenie

au fost solicitate expresii de interes din partea potențialilor parteneri, care au cuprins informații de natură 
tehnico- științifică și financiară.
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BUGET ACTIVITATE – 1.413.378 LEI

Cheltuieli eligibile

1) cheltuieli cu personalul implicat în activitățile de tip A ale proiectului, în măsura în care acesta 
este angajat în proiect (cheltuieli salariale, de deplasare și de instruire în materie de transfer de 
cunoștințe), 

2) cheltuieli de informare şi promovare instituțională în scopul facilitării transferului de cunoștințe, 
3) cheltuieli cu organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile și de evenimente tematice,
4) cheltuieli cu achiziționarea unor servicii ale unor centre de transfer tehnologic. 

Cheltuielile aferente activităților de tip A pentru proiect ICCF sunt in procent de aprox. 10%, 
încadrandu-se in procentul impus de program, respectiv maxim 20% din valoarea eligibilă a 
proiectului
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 BUGET ACTIVITATE 

Cheltuieli eligibile
1) cheltuieli pentru accesul întreprinderilor la infrastructură/laboratoare/echipamente CD și instruire în 

utilizare (unde e cazul), 
2) cheltuieli pentru accesul întreprinderilor la bănci de date şi biblioteci tehnico- științifice, 
3) cheltuieli pentru închiriere de spații de lucru de către întreprinderi
       În cazul activităților tip B, cheltuielile generale de administratie (regie) sunt suportate cotă-parte de 

întreprinderi raportat la valoarea cofinantarii, calculate cu rata forfetară de 25% 
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Cheltuieli eligibile
1) cheltuieli cu personalul (cheltuieli salariale și de deplasare) aferente activităților tip C prestate la comanda întreprinderii. Cheltuielile 

de personal aferente detașării și încadrării în muncă a personalului cu înaltă calificare, care efectuează activități de CDI, într-o funcție 
nou creată în cadrul întreprinderii cuprind și indemnizația de deplasare pentru personalul detaşat conform Codului Muncii. 

2) cheltuieli pentru instrumente și echipamente (active corporale sau obiecte de inventar), în măsura în care acestea sunt utilizate în 
cadrul contractului cu întreprinderea și pe durata acestei utilizări. Sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare 
corespunzătoare duratei contractul, 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 cu întreprinderea; 

4) cheltuieli pentru achiziția 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 cu întreprinderea; 

5) alte cheltuieli de exploatare suportate direct ca urmare a contractului cu întreprinderea, inclusiv pentru achiziția materialelor, 
consumabilelor și a altor produse similare. Cheltuielile pentru activități tip C sunt eligibile dacă și numai dacă sunt aferente unor 
contracte subsidiare cu întreprinderi.

          În cazul activităților C, cheltuielile generale de administratie (regie) sunt suportate cotă-parte de întreprinderi 
raportat la valoarea cofinantarii, calculate cu rata forfetară de 25%  
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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 achiziția 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; 
5) alte cheltuieli de exploatare suportate direct ca urmare a contractului de colaborare, inclusiv pentru achiziția materialelor, 
consumabilelor și a altor produse similare. 
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BUGET – 1.000.000 LEI
Cheltuieli eligibile

1) cheltuieli cu personalul implicat în managementul proiectului (salariale și de deplasare), 
2) transport bunuri, 
3) birotică, 
4) cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect. 
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BUGET – 1.576.720 LEI
Cheltuieli eligibile

 1) financiară nerambursabilă  forfetară în valoare de 25% din costurile directe eligibile ale proiectului 
(cheltuielile tip A-E) aferente organizației de cercetare, exceptând costurile directe eligibile pentru 
achiziția de servicii.
2) finantare eligibila forfetara in valoare de 25% din valoarea cofinantarii pentru activitatile de tip B si 
C, suportata de catre intreprinderea partenera
3) BUGETUL TOTAL se compune din 1.520.460 lei (neramb.) + 56.260 (25% din valoarea cofinantarii 
pentru activitatile de tip B si C, suportata de catre intreprinderea partenera.



 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. 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 achiziția 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; 
5) alte cheltuieli de exploatare suportate direct ca urmare a contractului de colaborare, inclusiv pentru achiziția materialelor, 
consumabilelor și a altor produse similare; 
6) cheltuielile generale de administrație (de regie) suplimentare suportate direct ca urmare a contractului de colaborare. Pentru 
aceste cheltuieli asistența financiară nerambursabilă se acordă ca finanțare forfetară în valoare de 25% din costurile directe eligibile 
ale contractului de colaborare (cheltuielile tip D) aferente întreprinderii, exceptând costurile directe eligibile pentru achiziția de 
servicii. 
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Pentru executarea activităților de tip D organizația de cercetare și întreprinderea 
parteneră încheie un contract subsidiar cu Organismul Intermediar pentru CDI 
tip ”ajutor de stat” de max. 1.800.000 lei valoare eligibilă. 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 activități lor CD real izate în colaborare cu 
întreprinderea. Organizația de cercetare are dreptul de a publica rezultatele 
cercetărilor proprii. 
Modul de acordare a finanțării publice nerambursabile către întreprinderea parteneră 
ca procent din costurile eligibile pe contractele de colaborare CD (activități tip D) pe 
tip de activitate CD și pe tip de partener în baza schemei de acordare de ajutoare de 
stat „Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) și a investițiilor în 
CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC)”
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CADRUL LEGAL
• contractul de finanțare nr, 60/05.09.2016;
• ghidul solicitantului pentru competiția POC-A1-A1.2.3.-G-2015 din POC, Axa prioritară 1, 

Acțiunea 1.2.3  - Parteneriate pentru transfer de cunoștințe, Tip proiect – Parteneriate 
pentru transfer de cunoștințe;

• Ordinul MCI nr 207/13.04.2017 privind aprobarea contractelor subsidiare;
• Ordinele MECS 4686/10.08.2015 si 3822/11.05.2015 privind aprobarea schemei de ajutor 

de minimis, respectiv ajutor de stat.
EVALUAREA SI SELECTIA  SE DESFASOARA PRIN PARCURGEREA URMATOARELOR ETAPE:
• lansarea apelului – anunț pe site-ul proiectlui;
• primirea si inregistrarea propunerilor si a documentelor insotitoare
• verificarea formala a propunerilor
• verificarea eligibilitatii solicitantului, activitatilor si cheltuielilor in funcție de tipul de 

intreprindere (mica, mijlocie, mare)
• evaluarea propunerilor si selectia pentru finantare
INTOCMIREA SI SEMNAREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII SI A CELUI DE COLABORARE



Activitati de tip B - CONTRACT SUBSIDIAR de prestări servicii pentru întreprinderi privind 
accesul la facilitățile, instalațiile, echipamentele de cercetare ale organizației de cercetare 

-Întreprinderea efectuează rambursarea cofinanțării proprii în contul Organizației de cercetare, în 
conformitate cu un calendar stabilit pe activități realizate și în corelare cu prevederile devizului 
-În vederea rambursării diferenței până la valoarea eligibilă, Organizația de cercetare transmite OI cererea 
de rambursare, pe baza calendarului activităților și cu rezultatele conform  cererii de finanțare, Anexa 2 la 
Contractul de finanțare nr…. însoțită de: 

•Prezentul contract subsidiar de prestări servicii de acces  nr….;
•Procesul verbal de recepție a serviciilor prestate de organizația de cercetare și aprobat de 
întreprindere;
•Factura Organizației de cercetare către Întreprindere pentru valoarea totală a serviciilor, mai 
puțin valoarea cofinanțată de întreprindere;
•Dovada plății cofinanțării de către Întreprindere, constând în achitarea   facturii de prestări 
servicii emisa de Organizația de Cercetare  corespunzătoare cofinanțării Întreprinderii;
•Dovada plăților efectuate de către Organizația de Cercetare conform metodologiei și devizului;
• Metodologia de stabilire a costului orar aferent accesului/închirierii;
•Documente de raportare aferente etapei pentru care se solicită rambursarea: raportul de 
progres, însoțit dacă este cazul de alte rapoarte (raport științific, raport financiar, raport de 
audit intern etc.) 
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Activitati de tip C – CONTRACT SUBSIDIAR de prestări servicii de cercetare-dezvoltare și de 
inovare pentru întreprindere de către organizația de cercetare 

(1) Întreprinderea efectuează rambursarea cofinanțării proprii în contul Organizației de cercetare, în 
conformitate cu un calendar stabilit pe activități realizate și în corelare cu prevederile devizului
(2) În vederea rambursării diferenței până la valoarea eligibilă, Organizația de cercetare transmite 
Organismului Intermediar cererea de rambursare, pe baza calendarului activităților și cu rezultatele 
conform  cererii de finanțare, Anexa 2 la Contractul de finanțare nr…. însoțită de: 

•Prezentul contract subsidiar de prestări servicii de cercetare nr….;
•Procesul verbal de recepție a serviciilor prestate de organizația de cercetare și aprobat de 
întreprindere;
•Factura Organizației de cercetare către Întreprindere pentru valoarea totală a serviciilor, mai 
puțin valoarea cofinanțată de întreprindere;
•Dovada plății cofinanțării de către Întreprindere, constând în achitarea  facturii de prestări 
servicii emisă de Organizația de Cercetare  corespunzătoare cofinanțării Întreprinderii;
•Dovada plăților efectuate de către Organizația de Cercetare conform devizului;
•Documente de raportare aferente etapei pentru care se solicită rambursarea: raportul de 
progres, însoțit dacă este cazul de alte rapoarte (raportul științific, raportul financiar, raportul 
de audit intern etc.) 
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Activitati de tip D – CONTRACT SUBSIDIAR de cercetare industrială și/sau dezvoltare 
experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere
- Întreprinderea face dovada plății cofinanțării proprii în conformitate cu un calendar stabilit pe activități realizate și în corelare cu 
prevederile devizului  
-  În vederea întocmirii cererii de rambursarede către Organizație, Întreprinderea transmite Organizației de cercetare următoarele 
documente:
a) Procesul verbal de avizare internă pentru activitățile desfășurate, în conformitate cu devizul
b) Procesul verbal de recepție a rezultatelor  întreprinderii, aprobat de organizația de cercetare  
c) Documente de raportare aferente activităților efectuate: raportul științific și raportul echipei de implementare, documentele privind 
achizițiile, raportul de audit intern  
d) Documente justificative pentru cheltuielile eligibile efectuate: facturi,  ordine de plată/dispoziții de plată externe, extrase de cont, 
dispoziții deplată, registre de casă, alte documente justificative: note contabile, fişe de cont pentru conturile analitice utilizate în 
evidența contabilă a contractului, balanțe analitice de verificare aferente cererii de rambursare în cauză, alte documente justificative 
(în câte 1 exemplar); 
Dovada plății cofinanțării (1 exemplar)
Pentru procedura de achiziții: copie conform cu originalul a dosarului achiziției(1 exemplar) ;
Pentru achiziții de bunuri: copie certificată NRCD, copie certificată după procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau după 
procesul verbal de punere în funcțiune (1 exemplar);
Pentru cheltuieli cu amortizarea: declarație privind metoda de calcul a amortizării și valoarea lunară a acesteia, fișa mijlocului fix, 
pentru fiecare mijloc fix (1 exemplar);
Pentru prestări servicii: fotocopii certificate a proceselor verbale de recepție a serviciilor achiziționate, fotocopii certificate ale 
devizelor financiare ale serviciilor achiziționate, aprobarea beneficiarului pentru documentele remise în cadrul serviciului prestat, alte 
documente justificative (în câte 1 exemplar);
Pentru cheltuieli de personal: foi de prezentă, state de plată (în câte 1 exemplar).
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Activitati de tip D – CONTRACT SUBSIDIAR de cercetare industrială și/sau dezvoltare 
experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere

În vederea rambursării cheltuielilor efectuate, Organizația de cercetare depune cererile de rambursare, însoțite de 
următoarele documente:
a) Contractul subsidiar de colaborare.
b) Procesul verbal de avizare internă pentru activitățile efectuate (al întreprinderii, al organizației de cercetare și 
comun pentru activitatea desfășurată) 
c) Procesul verbal de recepție a rezultatelor  (al întreprinderii aprobat de organizația de cercetare al Organizației 
aprobat de întreprindere și comun pentru activitatea desfășurată);
d) Documente de raportare aferente activităților efectuate: raportul de progres, însoțit de rapoartele științifice și 
raportele echipei de implementare, rapoartele de audit intern (dacă este cazul) etc.
e) Documente justificative pentru cheltuielile eligibile efectuate de fiecare parte:
- documentele aferente cheltuielilor efectuate de întreprindere 
- dovada plății cofinanțării de către întreprindere.
- documentele justificative aferente cheltuielilor Organizației , conform contractului de finanțare.
(2) Sumele reprezentând rambursarea cheltuielilor eligibile autorizate, efectuate de Întreprindere pentru 
implementarea proiectului vor fi transferate de către Organizația de Cercetare în contul de disponibilități deschis 
de Întreprindere
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Condiții generale de eligibilitate a cheltuielilor 
Toate cheltuielile realizate trebuie să respecte simultan următoarele condiții generale de eligibilitate: 
a) să fie însoțite de facturi, în conformitate cu prevederile legislației naționale, 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 finanțare încheiat de către autoritatea de 
management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, pentru aprobarea proiectului; 
c) să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale şi comunitare. 

În plus cheltuielile trebuie: 
d) să fie în legătură directă cu activitățile propuse în proiect şi să fie necesare pentru realizarea 
proiectului; 
e) să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea 
eficientă a fondurilor şi un raport optim cost-rezultate; 
f) să nu fi făcut obiectul altor finanțări publice, în condițiile legii. 
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