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METODOLOGIE DE VERIFICARE, EVALUARE SI SELECȚIE A
PROPUNERILOR DE PROIECTE DEPUSE DE ÎNTREPRINDERI
ECONOMICE IN VEDEREA REALIZARII PARTENERIATELOR
PENTRU TRANSFER DE CUNOSTINTE PRIN REALIZAREA DE
ACTIVITATI DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN
COLABORARE EFECTIVA IN CADRUL PROIECTULUI
”Promovarea tehnologiilor neconventionale eco-eficiente de recuperare a metalelor
utile din deseuri industriale prin crearea de parteneriate pentru transfer de
cunostinte cu agenti economici”, ACRONIM - TRANSECOTEH.
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Procesul de verificare constă în parcurgerea următoarelor etape:
1) etapa de verificare a conformităţii administrative şi
2) etapa de verificare a eligibilităţii solicitantului întreprindere şi a propunerii de proiect (serviciul
solicitat organizaţiei de cercetare de către intreprindere sau activitatea de cercetare în colaborare între
organizaţia de cercetare şi întreprindere)
1. In etapa de verificare a conformităţii administrative organizaţia de cercetare, Institutul National
de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare – IMNR, solicită întreprinderii
următoarele documente:
- Propunerea de proiect (expresia de interes) în fomatul anexei 1 la modelul de contract subsidiar
- Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea (anexa nr. 2 la modelul de contract subsidiar)
- Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări din fonduri publice (anexa nr.3 la
modelul de contract subsidiar
- Declaraţia întreprinderii de încadrare în categoria de IMM (unde este cazul, anexa 4 la modelul de
contract subsidiar)
- Extras de la Registrul Comerţului
- Certificate fiscale (de atestare fiscală şi de obligaţii bugetare)
- Cazier judiciar al reprezentantului legal
-Copie după actul de identitate al reprezentantului legal
- Situaţii financiare pe ultimii 2 ani
In cazul in care întreprinderea nu prezintă toate documentele solicitate sau unul sau mai multe
documente nu respectă ca formă şi/sau conţinut modelul dat, atunci IMNR transmite întreprinderii
constatările efectuate şi documentele care trebuie retransmise.
LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE
CRITERII
DA NU
Observaţii
VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE
l. Propunerea de proiect (expresia de interes) în formatul anexei
nr. 1 la modelul de contract subsidiar
2. Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea:
● Verificare ca formă şi conţinut (conform modelului)
● Este semnată de reprezentantul/împuternicitul legal
3. Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei
finanţări din fonduri publice
● Verificare ca formă şi conţinut (conform modelului anexat)
● Este semnată de reprezentantul/împuternicitul legal
4. Declaraţia întreprinderii de încadrare în categoria de IMM
(unde este cazul)
● Verificare ca formă si continut (conform modelului)
● Este semnată de reprezentantul/împuternicitul legal
5. Certificat constatator emis de Registrul Comerţului
6. Certificate fiscale (de atestare fiscală şi de obligatii bugetare)
7. Cazier judiciar al reprezentantului legal
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8. Copie după actul de identitate ai reprezentantului legal
9. Situaţii financiare pe ultimii 2 ani
Echipa de management va completa lista de verificare a conformitatii administrative. Raspunsurile
la întrebările legate de verificarea conformitatii administrative pot fi „Da", sau ,,Nu''. Daca
propunerea de proiect este incompleta, in sensul ca lipsesc unele documente însoțitoare sau unul
sau mai multe dintre aceste documente nu sunt semnate, organizatia de cercetare - IMNR
transmite întreprinderii constatarile efectuate si documentele care trebuie retransmise. Daca in
termen de 5 zile de la transmiterea observatiilor întreprinderea nu se conformeaza cerintelor,
propunerea de proiect este respinsa. Pentru a fi admisa, propunerea de proiect trebuie sa obțină
raspunsul ,,Da" la toate întrebările. In caz contrar, aceasta este respinsa.
2. Etapa de verificarea a eligibilității solicitantului se realizează conform următoarelor criterii de
eligibilitate:
2.1 Întreprinderea să fie înregistrată şi să desfăşoare activităţi în România;
2.2 Întreprinderea să nu se afle în niciuna din următoarele situaţii:
i. în stare de faliment ori lichidare, să aibă afacerile administrate de un judecător-sindic sau
activităţile sale comerciale să fie suspendate ori să facă obiectul unui aranjament cu creditorii
sau să fie într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
ii. nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale,
bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
iii) reprezentantul legal a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greseli in materie profesională;
iv) face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei prin
care, un ajutor de stat este declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
v) „în dificultate” în conformitate cu următoarea definiţie:
(a) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de
cel puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7
ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc in urma
unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de
jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor
acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve
(şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale
societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris.
În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de
societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă
este cazul, orice capital suplimentar;
(b) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere
nelimitată pentru creantele societăţii (alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani sau,
în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima
sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc in urma unui
proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de
jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza
pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin
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unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creantele societăţii” se referă în special la
acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
(c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau
îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă
să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
(d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul
sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de
restructurare;
(e) în cazul unei intreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
l. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub
valoarea 1,0.
vi) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile cerute mai sus.
2.3 Întreprinderea activează în oricare din sectoarele economice, cu excepţia sectorului prelucrării şi
comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor
astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de
întreprinderile respective;
(ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală
către producătorii primari;
2.4 Întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare din alte surse publice pentru aceleasi costuri eligibile.
2.5 Întreprinderea se încadrează într-una dintre categoriile: întreprindere mică (inclusiv
microîntreprindere)/întreprindere mijlocie/ întreprindere mare
CRITERII
DA NU
Observaţii
VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII ÎNTREPRINDERII
1. Întreprinderea este înregistrată si desfăsoară activități în
Certificat Constatator
România
emis de Registrul
Comerţului
sau document
echivalent
2. Întreprinderea solicitantă nu se află într-una din situațiile
- Declarație pe
descrise la pct. 2.2
Proprie răspundere
privind eligibilitatea
- Certificate fiscale
- Cazier judiciar
3. Întreprinderea activează în alte sectoare economice decât
- Declarație pe
cele
proprie răspundere
excluse, din punct de vedere al propunerii sale
privind eligibilitatea
- Propunerea de
proiect (Anexa 1 la
contractul subsidiar,
pct. 1 Descrierea
activităților)
4. Întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare din alte surse
Declarație pe
publice pentru aceleași costuri eligibile
proprie răspundere
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privind evitarea
dublei finanțări din
fonduri publice
Declarația
întreprinderii de
încadrare in categoria
de IMM (dacă este
cazul)
Certificat constatator
emis de Registrul
Comerțului

5. Întreprinderea se încadrează într-una dintre categoriile:
întreprindere mică (inclusiv microîntreprindere)/
întreprindere mijlocie/întreprindere mare
6. In cazul activităților de tip D, întreprinderea are activitatea
de cercetare-dezvoltare în obiectul de activitate
Eligibilitatea propunerii de proiect a întreprinderii
1. Proiectul propus va fi derulat în România
2. Valoarea eligibilă solicitată nu depășește 1.800.0001ei

3. Propunerea de proiect nu solicită sprijin pentru susţinerea
activităţilor de export către terţe ţări sau către alte state
membre ale UE (respectiv sprijin legat direct de cantităţile
exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de
distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de
export);

4. Propunerea de proiect nu va utiliza preferenţial, în cadrul
activităţilor care primesc sprijin, produse naţionale faţă de
produse importate
5. Propunerea de proiect se încadrează în domeniul/
subdomeniile de specializare inteligentă și sănătate declarate
de organizația de cercetare în proiectul contractat cu OI
Cercetare

DA NU

Observaţii
Locația organizației
de cercetare
- Valoarea eligibilă
calculată (care va
figura la art. 3 din
contractul subsidiar)
- Propunerea de
proiect (Devizul
contractului din Anexa
1 la contract)
-Declarație pe
proprie răspundere
privind eligibilitatea
- Propunerea de
proiect (pct. 1
- Descrierea
activităților din Anexa
1 la contractul
subsidiar)
- Declarație pe
proprie răspundere
privind eligibilitatea
- Cererea de finanțare
a organizației de
cercetare
- Propunerea de
proiect (pct. 1
Descrierea
activităților in Anexa
1 la contractul
subsidiar)
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6. Propunerea de proiect se încadrează într-una din
activităţile eligibile D - prevăzută în contractul de finanţare
(cererea de finanţare) al organizaţiei de cercetare

7. Activităţile din propunerea de proiect ( Anexa 1 la
contractul subsidiar) se încadrează în următoarele tipuri de
activităţi eligibile prevăzute de ghidul solicitantului
Tip D: cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală
în colaborare efectivă a organizatiei de cercetare cu
intreprinderea
- activităţi de cercetare industrială şi/sau dezvoltare
experimentală în colaborare efectivă
8. Cheltuielile propuse in propunerea de proiect (în Anexa 1
la contractul subsidiar) sunt eligibile:
Pentru activităţi tip D
- cheltuieli cu personalul
- cheltuieli pentru instrumente şi echipamente în măsura în
care acestea sunt utilizate in cadrul contractului cu
întreprinderea şi pe durata acestei utilizări
- cheltuielile aferente serviciilor de cercetare, precum şi
serviciilor de consultanţă şi serviciilor echivalente
- cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale
- cheltuieli pentru achiziţia materialelor, consumabilelor şi a
altor
produse similare
F: Cheltuieli generale de administraţie
9. Devizul propunerii de proiect este calculat conform
regulilor ajutorului de stat
10. In cazul activităţilor de tip D, valoarea activităţilor CD
prestate de organizaţia de cercetare în colaborare trebuie să
fie de cel puţin 10% şi de cel mult 50% din valoarea totală a
activităţilor CD realizate în colaborare cu întreprinderea

- Extrasul de la
Registrul Comerțului
- Contractul de
finantare al
organizatiei de
cercetare - Anexa II
Propunerea de proiect
(pct. 1Descrierea
activităţilor in Anexa
1 la contractul
subsidiar)
- Propunerea de
proiect (pct. 1
Descrierea
activităţilor in Anexa
1 la contractul
subsidiar)

Propunerea de proiect
(Anexa 1 la contractul
subsidiar, pct. 2
Devizul contractului)

Propunerea de proiect
(Anexa 1 la contractul
subsidiar, pct. 2
Devizul contractului)
Propunerea de proiect
(Anexa 1 la contractul
subsidiar, pct. 1
Devizul contractului)

Reguli de verificare a eligibilității:
- Sunt verificate din punct de vedere al eligibilității doar propunerile de proiect admise in urma
verificării conformității administrative.
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- Verificarea eligibilității se face atât pentru întreprinderi, cat si pentru propunerile de proiect
conform fisei de eligibilitate.
- Răspunsurile la întrebările legate de verificarea eligibilități pot fi ,,Da" sau ,,Nu''.
- Pentru a fi admise, propunerile de proiect trebuie sa obțină răspunsul ,,Da'' la toate
întrebările. In caz contrar, propunerile de proiect sunt declarate neeligibile si sunt respinse.
- Grila de verificare a conformității administrative şi a eligibilităţii se completează nu numai
răspunsuri de „DA” sau „NU” de către IMNR, ci şi cu justificări, explicaţii legate de îndeplinirea
criteriilor analizate (în coloana Observaţii sau, dacă este necesar, ca text anexat criteriului respectiv)
La încheierea etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, solicitanţilor
întreprinderi li se vor trimite scrisori de acceptare sau de respingere, după caz.
Lista solicitanților acceptați pentru încheierea contractelor subsidiare va fi afișată pe pagina de web
a proiectului.
Eventualele contestații se vor depune sau se vor transmite prin posta la Institutul National de
Cercetare – Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare – IMNR, pe adresa: B-dul Biruinței
102, Pantelimon, jud. Ilfov, C.P. 077145, prin fax la numărul +(4021)3522049, sau prin e-mail la
adresa imnr@imnr.ro, in termen de 5 zile de la data publicării listelor proiectelor cu activități de tip
D propuse pentru contractare.
Contestațiile vor fi analizate de echipa de management, care va analiza si va răspunde in scris la
aspectele semnalate.
Contestațiile se vor referi numai la eventualele vicii de procedura pe care întreprinderea le
consideră neconforme cu precizările din prezenta ,,METODOLOGIE DE VERIFICARE,
EVALUARE SI SELECȚIE A PROPUNERILOR DE PROIECTE DEPUSE DE
ÎNTREPRINDERI ECONOMICE IN VEDEREA REALIZĂRII PARTENERIATELOR PENTRU
TRANSFER DE CUNOȘTINȚE PRIN REALIZAREA DE ACTIVITĂȚI DE CERCETAREDEZVOLTARE IN COLABORARE EFECTIVA".
Contestațiile vor fi semnate de către directorul de proiect si reprezentantul legal al instituției.
DIRECTOR PROIECT,
Dr. Ing. Daniela Violeta Dumitrescu
Pentru informații suplimentare puteți contacta direct Institutul National de Cercetare –
Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare – IMNR
Telefon: +(4021)3522046, 3522048; 3522050/ interior 115; Fax: +(4021)3522049
Persoana de contact: Dr. Ing. Daniela Dumitrescu
e-mail: danieladumitrescu@yahoo.com
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional
Competitivitate

