A.P. 1 ‐ Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii
economice si dezvoltarii afacerilor
Proiecte de investitii pentru institutii publice de CD/ universitati
Denumire
program

Autoritatea
de
management

Obiective

PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014‐2020
Axa Prioritara 1 ‐ Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si
dezvoltarii afacerilor.
Actiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD
Tip proiect ‐ Proiecte de investitii pentru institutii publice de CD/ universitati
Ministerul Fondurilor Europene

Prin acest tip de proiect se urmareste sprijinirea institutiilor publice de cercetare in vederea cresterii capacitatii
lor de cercetare‐dezvoltare si de transfer de cunostinte prin crearea sau modernizarea unor centre/ laboratoare/
instalatii de cercetare, care pot deservi cerintele de inovare ale unor structuri cu potential de cluster, existente
sau emergente, din sectoare economice competitive sau cu potential de crestere la nivel national sau al
comunitatilor unde se dezvolta aceste investitii de cercetare.
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Solicitantii eligibili sunt institutii de drept public cu personalitate juridica, care fac parte din sistemul national
de cercetare‐dezvoltare conform art. 7 al OG nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea
tehnologica, si respecta definitia de organizatie de cercetare din Cadrul comunitar pentru ajutoarele de stat
pentru cercetare, dezvoltare si inovare (2014/C 198/01)
Organizatie de cercetare si diseminare a cunostintelor (pe scurt organizatie de cercetare) ‐ inseamna o entitate
(cum ar fi universitatile sau institutele de cercetare, agentiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru
inovare, entitatile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre cercetare), indiferent de statutul sau juridic
(organizatie de drept public sau privat) sau de modalitatea de finantare, al carei obiectiv principal este de a efectua
in mod independent cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala sau de a disemina
la scara larga rezultatele unor astfel de activitati prin predare, publicare sau transfer de cunostinte. In cazul in care
entitatea desfasoara si activitati economice, finantarea, costurile si veniturile activitatilor economice respective
trebuie sa fie contabilizate separat. Intreprinderile care pot exercita o influenta decisiva asupra unei astfel de
entitati, de exemplu, in calitate de actionari sau asociati, nu pot beneficia de acces preferential la rezultatele
generate de aceasta.
a) Solicitantul isi desfasoara activitatea in România;
b) Performanta institutionala a solicitantului privind activitatea de cercetare a fost evaluata in conformitate cu
prevederile unei reglementari nationale in vigoare si calificativul obtinut sau categoria de clasificare se
incadreaza intr‐una din variantele urmatoare:
• “A+” sau “A” pentru institute CD, conform prevederilor HG nr. 1062/2011 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru evaluarea si clasificarea in vederea certificarii a unitatilor si institutiilor din sistemul
national de cercetare‐dezvoltare;
• “Universitati de cercetare avansata si educatie” sau “Universitati de educatie si cercetare stiintifica”,
conform prevederilor HG nr.789/2011 de aprobare a Metodologiei de evaluare in scopul clasificarii
universitatilor si ierarhizarii programelor de studii.
c) Solicitantul trebuie sa demonstreze dreptul de proprietate sau de primire in administrare sau de concesiune
a terenului si, dupa caz, proprietatea, concesiunea, administrarea sau inchirierea cladirii unde se face
investitia, indiferent de categoria de proiecte avute in vedere de solicitant;
• Concesiunea trebuie sa acopere o perioada de 49 ani si sa aiba o valabilitate de cel putin 30 ani de la data

depunerii cererii de finantare. In cazul concesiunii, prin contractul de concesiune trebuie sa se faca dovada
dreptului de a face investitii asupra terenului si/sau cladirilor aflate in concesiune, pe o perioada de minim
10 ani de la data depunerii cererii de finantare.
• In cazul unui contract de inchiriere cladiri, acesta trebuie sa fie inregistrat la Administratia Financiara (daca
este incheiat cu o persoana fizica) si sa aiba o durata de minim 10 ani de la data depunerii cererii de
finantare si sa prevada dreptul de a face investitii asupra cladirii inchiriate.
• In cazul unui contract de comodat, acesta trebuie sa acopere o perioada de minimum 10 ani de la data
depunerii cererii de finantare. Prin contractul de comodat trebuie sa se faca dovada dreptului de a face
investitii asupra terenului si/sau cladirilor inchiriate.
• Pentru solicitantii care intentioneaza sa achizitioneze un teren sau cladire, pentru realizarea investitiei este
acceptata depunerea unui ante‐contract de vânzare/cumparare pentru terenul/ cladirea in cauza, odata cu
depunerea documentelor insotitoare ale cererii de finantare in copie certificata „conform cu originalul”.
ATENTIE! Pentru proiectele selectate in vederea finantarii, solicitantul trebuie sa prezinte la contractare extrasul
de carte funciara in copie conforma cu originalul, eliberata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, care sa
probeze faptul ca imobilul unde se va realiza investitia, trebuie sa fie liber de orice sarcini si sa nu faca obiectul
unor litigii in curs de solutionare la instantele judecãtoresti si nici al unor revendicari potrivit unor legi speciale in
materie sau a dreptului comun. Prevederea de mai sus nu se aplica in cazul proiectelor care prevad numai
achizitia de echipamente
d) Solicitantul are o relatie de colaborare cu o grupare economica existenta sau emergenta, respectiv o
structura de tip cluster, parc tehnologic, parc stiintific, pol de competitivitate.
• Cazul A‐ In situatia in care solicitantul face parte dintr‐o structura existenta de tip cluster/ parc

•

Categorii de
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tehnologic/parc stiintific/pol de competitivitate, solicitantul va prezenta ca document insotitor al cererii de
finantare un document de tip Acord de parteneriat cu companiile din cadrul clusterului/parcului
tehnologic/parcului stiintific/polului de competitivitate, care va prezenta tematicile de interes solicitate de
companiile din cadrul gruparii economice, in directia de cercetare identificata de solicitant in proiectul
propus prin cererea de finantare, modul in care rezultatele cercetarii vor fi utilizate de companie/companii
si transformate in rezultate cu caracter economic.
Cazul B‐ In situatia in care solicitantul urmeaza sa faca parte dintr‐o structura sau a identificat o structura

de tip cluster/ parc tehnologic/parc stiintific/pol de competitivitate emergenta, solicitantul se va prezenta
ca document insotitor al cererii de finantare un angajament al viitorilor membri ai gruparii economice
privind constituirea acestuia, precum si un acord de parteneriat intre membrii acestei grupari si institutia
de cercetare, solicitanta a finantarii care va prezenta tematicile de interes solicitate de companiile din
cadrul gruparii economice, in directia de cercetare identificata de solicitant in proiectul propus prin
cererea de finantare, modul in care rezultatele cercetarii vor fi utilizate de companie/companii si
transformate in rezultate cu caracter economic. In cazul aprobarii finantarii, la data semnarii contractului
de finantare, se va prezenta dovada constituirii gruparii economice de tipul celor precizate anterior.
Prezentul apel se adreseaza solicitantilor care vor dezvolta urmatoarele categorii de proiecte:
• Proiecte de constructii pentru crearea de noi departamente de CD (centre/laboratoare de cercetare in
cadrul institutiei) insotite obligatoriu de achizitionarea de noi instrumente si echipamente, pentru
extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi directii de cercetare.
• Proiecte de modernizare, extindere, consolidare si schimbare de destinatie a unui departament de CD
existent insotite obligatoriu de achizitionarea de noi instrumente si echipamente, pentru extinderea ariei
de activitate sau deschiderea de noi directii de cercetare. Proiectul va fi insotit obligatoriu de
documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) si Proiectii financiare.
• Proiecte de achizitie de echipamente si instrumente pentru cercetare. Pentru aceasta categorie de
proiecte sunt acceptate si lucrari exceptate de la autorizare (daca este cazul). Tipurile de lucrari exceptate
de la autorizare sunt cele mentionate la art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii

lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 18 din Ordinul ministerului
dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
Dotarea cu echipamente si instrumente de cercetare este activitate OBLIGATORIE pentru
fiecare categorie de proiect.
Solicitantul trebuie sa justifice modalitatea in care infrastructura foloseste la dezvoltarea de noi activitati si/sau
directii de cercetare, precum si contributia sa la crearea de valoare adaugata din punct de vedere stiintific si
economic. In acest sens, este important de precizat ce servicii de cercetare noi/ imbunatatite se pot oferi
intreprinderilor si numarul utilizatorilor potentiali de servicii.
De asemenea, solicitantul trebuie sa prezinte gradul de noutate, respectiv de unicitate a infrastructurii sau a
echipamentelor propuse a fi achizitionate in cadrul proiectului, in context national comparativ cu nivelul
international.
Pentru toate cele trei tipuri de proiecte solicitantul este obligat sa prezinte Certificatul de Urbanism si o copie a
Cererii pentru obtinerea Certificatului de Urbanism (marcata conform cu originalul). Daca solicitantul propune prin
proiect doar achizitia de echipamente si instrumente de cercetare, acesta are obligatia prezentarii certificatului de
urbanism pentru informare si a cererii pentru obtinerea acestuia marcate conform cu originalul
a) Investitia realizata prin proiect nu a fost finantata si nu este finantata in prezent din alte fonduri publice cu
exceptia studiilor preliminare (de exemplu studiu de prefezabilitate, studiu geotehnic, studiu geologic, studiu
topografic, studiu de fezabilitate, dupa caz), daca este cazul;
b) Domeniul de cercetare al proiectului este specificat in cererea de finantare si se incadreaza in unul din
domeniile prioritare;
c) Proiectul sa fie implementat pe teritoriul Romaniei;
d) Activitatile proiectului sa inceapa dupa 1 ianuarie 2014;
e) Valoarea finantarii nerambursabile solicitate se incadreaza in limitele mentionate in cererea de propuneri de
proiecte.
f) Proiectul sa contina cel putin activitatea eligibila de achizitie de echipamente CD.
g) Durata proiectului sa se incadreze in limitele mentionate in cererea de propuneri de proiecte.
h) Proiectul propus spre finantare trebuie sa rezulte din strategia proprie de dezvoltare institutionala a
solicitantului.
Urmatoarele categorii de activitati sunt eligibile pentru finantare in cadrul prezentei actiuni:
• achizitionarea de teren;
• constructie/modernizare/extindere/consolidare/modificare/schimbare destinatie cladiri destinate unor
institute /centre/laboratoare CD;
• achizitionarea de active corporale pentru CD: cladiri si/sau suprafete in cadrul cladirilor, instalatii, utilaje,
echipamente pentru cercetare etc;
• achizitionarea de active necorporale pentru CD;
• management de proiect;
• activitati de informare si publicitate privind proiectul
Managementul proiectului va fi realizat numai de catre persoane angajate (sau care urmeaza a fi angajate) in
cadrul institutiei solicitante.
Nu este obligatoriu ca un proiect sa includa toate activitatile enumerate mai sus.
Nu vor fi finantate proiecte care prevad exclusiv activitati de constructie/ modernizare/
modificare/ extindere/ consolidare/ schimbare destinatie cladiri. Se urmareste dotarea
ATENTIE!
departamentelor CD cu aparatura, instrumente, echipamente pentru cercetare care sa
functioneze intr‐un mediu adecvat.
ATENTIE!
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Urmatoarele categorii de activitati NU sunt eligibile pentru finantare in cadrul prezentei actiuni dar sunt
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obligatorii pentru implementarea proiectului (si urmeaza a fi finatate din fondurile solicitantului fara a se lua in
consideratie la calculul asistentei publice nerambursabile):
• activitatea de audit final a proiectului;
Urmatoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile:
1. Cheltuieli pentru achizitia de teren in vederea construirii unei cladiri destinate activitatilor de CD sunt
eligibile in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului numai daca costul de achizitie al
terenului a fost certificat de un evaluator independent autorizat, care confirma ca valoarea acestuia nu
excede valoarea de piata.
• Regula de eligibilitate se aplica si in cazul in care se achizitioneaza o cladire in scopul demolarii
acesteia si utilizarii terenului.
2. Cheltuieli cu lucrari de constructie/ modernizare/ extindere/consolidare/ modificare/ schimbare
destinatie cladiri.
• Sunt eligibile in limita a max. 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, daca se realizeaza
constructia unei unitati noi de cercetare‐dezvoltare si daca valoarea totala a investitiei depaseste 20
milioane lei.
• In toate celelalte cazuri sunt eligibile in limita a max. 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale
proiectului.
• Tipurile de cheltuieli incluse in aceasta categorie trebuie sa respecte prevederile H.G. nr. 28/2008
privind aprobarea continutului‐cadru al documentatiei tehnico‐economice aferente investitiilor
publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii si lucrari de interventii.
• Sunt eligibile toate tipurile de cheltuieli conform structurii devizului general descrisa in HG nr.
28/2008, cu urmatoarele exceptii:
− La cap 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului, care implica devieri de cursuri de apa sau
stramutari de localitati sau monumente istorice.
− La cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, care implica executarea de
cai ferate industriale.
− La cap 5.2 Cheltuieli pentru comisioane si taxe: comisionul bancii finantatoare, comisioanele si
dobânzile aferente creditelor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autoritatii contractante
(beneficiarului), taxele pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfiintare, precum si
alte cheltuieli de natura taxelor sau comisioanelor.
Cheltuiala cu elaborarea studiului de fezabilitate este cheltuiala eligibila si se poate declara la acest capitol
bugetar numai daca nu a fost finantata din fonduri publice si a avut loc dupa 1 ianuarie 2014.
3. Cheltuieli pentru lucrari care sunt exceptate de la autorizare
(daca este cazul)
4. Cheltuieli pentru achizitie de active corporale
4.1. Echipamente IT si pentru comunicatii;
4.2. Instalatii, echipamente si instrumente independente pentru cercetare
5. Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale (max. 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale
proiectului)
5.1 Aplicatii informatice
5.2 Licente
6. Cheltuieli pentru achizitionarea de cladiri
• Cheltuielile pentru achizitionarea de cladiri sunt eligibile in limita a max. 40% din totalul cheltuielilor
eligibile ale proiectului.
• In cazul in care se efectueaza si lucrari de modernizare/extindere/consolidare/schimbare destinatie cladiri,
atunci, acestea impreuna cu cheltuielile pentru achizitionarea de cladiri sunt eligibile in aceeasi limita de

•

•

7.
8.

9.

40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
In cazul in care cladirea se achizitioneaza impreuna cu un teren mai mare decat amprenta la sol a cladirii,
in cadrul raportului intocmit de evaluatorul independent autorizat se va preciza separat valoarea terenului,
respectiv valoarea cladirii. Daca pe terenul achizitionat impreuna cu cladirea nu se vor construi cladiri
destinate activitatilor de CDI, atunci valoarea terenului nu este eligibila. Daca se vor construi cladiri
destinate activitatilor de CDI, atunci cheltuielile pentru achizitia de teren sunt eligibile in limita a 10% din
totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Costul de achizitie al cladirii deja construite este eligibil daca este certificat de un evaluator independent
autorizat, care confirma ca valoarea acesteia nu excede valoarea de piata si respecta conditiile tehnice
prevazute in legislatia nationala.
Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect
Cheltuieli generale de administratie
Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile prin aplicarea unei rate forfetare de 15% din totalul
costurilor eligibile de personal pentru management de proiect.
Cheltuieli aferente managementului de proiect
Cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile pâna la 10% din valoarea eligibila a
proiectului, dar nu mai mult de 5.000.000 lei. Se pot asigura din fonduri publice costuri de personal pentru
maxim 5 posturi cu norma intreaga pe luna.
In afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt
eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suporta de
catre beneficiar, fara a fi luate in considerare la determinarea asistentei financiare nerambursabile.

Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea unei imobilizari corporale recunoscuta ca activ se vor inregistra in
contabilitate in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 privind reglementarile contabile privind situatiile financiare
anuale/individuale si situatiile financiare anuale consolidate si vor reprezenta valoarea totala a activului. Aceeasi
regula se aplica si pentru imobilizarile necorporale.
Cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata este eligibila daca este nerecuperabila, potrivit legii. Pentru a fi eligibila,
cheltuiala TVA trebuie sa fie aferenta unor cheltuieli eligibile efectuate in cadrul proiectelor finantate din fonduri.
Conditii generale de eligibilitate a cheltuielilor:
a) sa fie suportata de catre beneficiar si platita intre 1 ianuarie 2014 si 31 decembrie 2023;
b) sa fie insotita de facturi emise in conformitate cu prevederile legislatiei nationale, sau de alte documente
contabile cu valoare probatorie echivalenta facturilor, pe baza carora cheltuielile sa poata fi auditate si
identificate;
c) sa nu contravina prevederilor programului;
d) sa fie cuprinsa in contractul /decizia/ordinul de finantare, incheiat de catre autoritatea de management
sau organismul intermediar, pentru aprobarea operatiunii cu respectarea art. 65 alin.(11), art. 70 si art.
125 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
e) sa respecte prevederile legislatiei comunitare si nationale aplicabile;
f) sa nu fi facut obiectul altor finantari publice, in conditiile legii;
g) sa fie efectuate dupa data depunerii cererii de finantare cu exceptia cheltuielilor cu achizitionarea de
terenuri.
Alte conditii de eligibilitate a cheltuielilor:
a) In cazul in care se achizitioneaza o cladire in vederea demolarii si utilizarii ulterioare a terenului in scopul
atingerii obiectivelor operatiunii, este eligibil numai costul achizitiei terenului, in limita a 10%, din totalul
cheltuielilor eligibile ale operatiunii, in conditiile art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr.
1303/2013;
b) Costul de achizitie al imobilelor deja construite, cu exceptia cazului prevazut la alin a) de mai sus, inclusiv
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terenul pe care se afla constructia, este eligibil daca sunt indeplinite prevederile art.2, precum si
urmatoarele conditii specifice:
9 operatiunea nu beneficiaza de finantare din Fondul Social European in aplicarea art.13 alin.(4) din
Regulamentul (UE) nr.1304/2013, cu exceptia cazurilor in care se aplica prevederile 98 alin. (2) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 si art. 2 alin.(2);
9 imobilul nu a fost achizitionat/construit prin intermediul unei finantari nerambursabile in ultimii 10
ani;
9 imobilul este indispensabil implementarii operatiunii;
9 costul de achizitie al imobilului este certificat de un evaluator independent autorizat, care sa confirme
ca valoarea acestuia nu excede valorii de piata, luând in calcul conditiile tehnice ale imobilului.
c) Cheltuielile diverse si neprevazute pentru proiectele de constructii/interventii asupra constructiilor
existente nu trebuie sa depaseasca 10% din cuantumul urmatoarelor tipuri de cheltuieli aferente
investitiei: cheltuieli pentru amenajarea terenului; cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protectia
mediului; cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului; cheltuieli pentru proiectare;
cheltuieli cu organizarea procedurilor de achizitie publica; cheltuieli pentru consultanta; cheltuieli pentru
asistenta tehnica; cheltuieli pentru constructii, instalatii si montaj; cheltuieli pentru achizitia de instalatii si
utilaje; cheltuieli pentru dotari care pot intra in categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar.
d) Cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile pâna la 10% din valoarea eligibila a
proiectului, dar nu mai mult de 5.000.000 lei. Se pot asigura din fonduri publice costuri de personal pentru
maxim 5 posturi cu norma intreaga pe luna.
ATENTIE! Cheltuielile salariale pe proiect nu pot depasi plafoanele prevazute in Anexa 3 la Hotarârea
Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului national de cercetare‐dezvoltare si inovare II pentru
perioada 2007 – 2013. Cheltuielile salariale se deconteaza conform contractului de munca si/sau
proportional cu procentul din fisa postului/foaia de prezenta aferenta atributiilor specifice implementarii
proiectului.
e) Cheltuielile generale de administratie (cheltuieli de regie) sunt eligibile in limita a 15% din valoarea
costurilor eligibile de personal pentru management de proiect.
f) Cheltuielile pentru auditul final al proiectului nu sunt eligibile, dar sunt obligatorii pentru proiect.
g) Cheltuielile realizate de catre beneficiar, care intervin in proiectarea, monitorizarea si managementul
proiectului sunt eligibile daca indeplinesc conditiile generale de eligibilitate si se pot incadra intr‐una din
urmatoarele categorii:
9 sunt prevazute sau rezulta din aplicarea legislatiei nationale, in vederea obtinerii de avize, acorduri si
autorizatii necesare implementarii activitatilor eligibile ale proiectului sau rezulta din aplicatia
legislatiei comunitare specifica instrumentelor structurale;
9 sunt aferente unor studii si/sau analize solicitate de autoritatea de management sau de organismul
intermediar, in numele si pentru autoritatea de management, in scopul acordarii asistentei financiare
nerambursabile;
9 sunt necesare in procesul de achizitii publice pentru activitatile eligibile ale proiectului;
9 sunt efectuate pentru managementul si/sau monitorizarea proiectului pe parcursul perioadei de
implementare, aferente activitatilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei lucrarii.
Pe baza de punctaj.
Cererile de finantare depuse vor parcurge un proces de verificare, evaluare si selectie, in vederea stabilirii
proiectelor aprobate pentru cofinantare. Procesul de verificare, evaluare si selectie consta in parcurgerea
urmatoarelor etape:
•
etapa de verificare formala si a eligibilitatii solicitantului si a proiectului;
•
etapa de evaluare tehnica si financiara a propunerii de proiect;
•
selectia proiectelor.

Valoarea
finantarii
Procentul
finantarii
Perioada de
implementare

Perioada de
depunere
Localizare
proiect
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Valoarea finantarii publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsa intre 4.500.000 lei si 90.000.000 lei.
Valoarea totala a proiectului (costuri eligibile si neeligibile) nu poate depasi 225.000.000 lei (50 milioane euro).

Asistenta financiara nerambursabila constituie 100% din totalul costurilor eligibile.
9 max. 24 luni ‐ pentru proiectele de dotare si lucrari exceptate de la autorizare (daca este cazul)
9 max. 36 luni ‐ pentru celelalte doua categorii de proiecte.
Perioada de implementare include durata proiectului, precum si un termen de max. 45 de zile calendaristice in
care beneficiarul va efectua toate platile aferente activitatilor proiectului.
•

27 iunie 2015 – 25 august 2015.

Proiectele finantate in cadrul acestui program trebuie sa fie implementate pe teritoriul Romaniei.

