
 

1. Ce valoare trebuie sa acopere activitatile de cercetare industriala si dezvoltare 

experimentala?  

R: Totalul activitatilor de cerecetare industriala trebuie sa nu depaseasca 40% din 

valoarea proiectului finantat de la buget iar totalul activitatilor de dezvoltare 

experimentala sa fie mimim 60 %  din valoarea proiectului finantat de la buget. 

 

2. Institutiile participante trebuie sa fie inscrise in RPC? 

R:   Prin Pachetul de informatii nu se solicita inscrierea in RPC. 

 

3. Cum se armonizeaza conditiile referitoare la finantarea de la buget de maxim 50% cu 

prevederile din Anexa 5 - Ajutor de stat? 

R:   Conform prevederilor din Anexa  5 privind ajutorul de stat, cotele de finantare de la 

buget se aplica pentru fiecare categorie de activitate. Se calculeaza finantarea maxima 

de 50% cu respectarea conditiilor din schema de ajutor de stat N542/2007. 

 Atunci cand procentele stabilite conform schemei  N542/2007 sunt mai mici de 50% 

(ex.dezvoltare experimentala intreprideri mari si mijloci, protejarea drepturilor de 

proprietate  intreprinderi mijlocii) se finanteaza de la buget valorile stabilite conform 

schemei de ajutor de stat. 

 

4. Finantarea din surse proprii se poate justifica cu cash sau in natura (materiale, lucrari, 

servicii, etc) cheltuieli efectuate pentru realizarea activitatilor din proiect.  

R:  Finatarea din surse proprii se va face pe baza documentelor justificative (facturi, state 

salarii,etc). 

 

 

5. Exista un model anume pentru CV? 

R:   Nu exista un model impus, se recomanda formatul europass. 

 

6. Studiul de fezabilitate si planul de afaceri sunt doua documente separate sau studiul 

de fezabilitate trebuie sa inglobeze planul de afaceri? 

R:  Studiul de fezabilitate si planul de afaceri sunt doua documente separate. 

 

 

7. Care este gradul de detaliere solicitat pentru studiul de fezabilitate si planul de 

afaceri? Documentele trebuie actualizate la data transmiterii aplicatiei ? 

R:   In pachetul de informatii nu este specificat gradul de detaliere privind studiul de 

fezabilitate si planul de afaceri. Ele pot fi intocmite incepand cu data lansarii 

competitiei.  

 

8.  Pentru tabelul 8, punctul II din cererea de finatare este specificat un numar maxim de 

5 pagini. Această condiție este valabila si pentru capitolul II (punctele 1-5)? 

R. Asa cum este prevazut in cererea de finatare: A nu se depăşi 5 pagini, Times New 

Roman 12, 1.5 linii. Se vor face referiri concrete, directe la descrierea propunerii de 

proiect. 

 

. 

 



9.  Cate etape de raportare  sunt admise? 

R: Nu s-au impus prin pachetul de informatii numarul de etape de raportare. 

10. Directorul de proiect trebuie să fie angajatul firmei coordonatoare la data depunerii 

propunerii de proiect? 

R: Da. Directorul de proiect trebuie sa fie angajatul intreprinderii coodonatoare. 

 

11.  Cum  pot fi incluse in planul de realizare activitatile derulate de catre terti (Studiul 

de Fezabilitate si Planul de Afaceri) care trebuie intocmite pana la depunerea 

propunerii de proiect.  

R: In planul de realizare trebuie sa completati: etapa, activitatea si coordonatorul.  

Nu trebuie sa treceti decat valoarea totala a unei activitati, defalcarea cheltuielilor 

iar servicile executate de terti sunt trecute in bugetul proiectului. 

 

12.  Veniturile directe din export high-tech pot fi zero? 

R: Veniturile directe din export high-tech pot fi zero, cu conditia ca veniturile 

indirecte din export high-tech sa indeplineasca criteriul de eligibilitate: valoarea 

acestora sa fie de minim 5.000.000/10.000.000 euro in ultimii 3/5 ani. 

 

13.  Cum se completeaza in platforma de depunere on-line cererea de finantare in cazul 

in care veniturile directe din export high-tech sunt zero? 

R: In acest caz rubrica „venituri din export pe ultimii 3/5 ani (directe in euro)” nu 

se completeaza si nu se selecteaza perioada de raportare (3/5 ani). 

 

14.   Planul de afaceri si studiul de fezabilitate pot fi realizate de catre institutiile 

participante? Cheltuielile pentru realizarea lor se pot deconta din proiect? 

 R: Conform deciziei Presedintelui ANCS nr. 9231 din 12.09.2012 “studiul de 

fezabilitate si planul de afaceri cuprinse in cererile de finantare pot fi dezvoltate 

atat in cadrul institutiilor participante cat si de un tert, cheltuielile aferente fiind 

eligibile din surse proprii pentru proiectele aprobate la finantare”.  

 

 


