
Autoritatea Naþionalã pentru Coordonare
ªtiinþificã gestioneazã operaþiunea 2.3.2: Dezvoltarea
infrastructurii de cercetare –dezvoltare (CD) a
întreprinderilor ºi crearea de noi locuri de muncã
pentru CD, din cadrul Programului Operaþional
„Creºterea competitivitãþii economice”.

Obiectivul specific al axei prioritare 2 este: “Creºterea
capacitãþii de CD ºi stimularea cooperãrii dintre
instituþiile de CDI ºi întreprinderi ºi creºterea accesului
întreprinderilor la CDI”.

Elementele acestui obiectiv specific constau în:
- finanþarea proiectelor de CD, care vor genera

rezultate aplicabile direct în economie,
- modernizarea ºi dezvoltarea capacitãþi i º i

infrastructurii CDI,
- creºterea calitãþii ºi diversificarea ofertei de servicii

inovative ºi stimularea cererii de inovare din partea
sectorului productiv.

Prezentare generalã
Aceastã operaþiune sprijinã dezvoltarea capacitãþii

de cercetare a întreprinderilor, în vederea creºterii
nivelului de inovare ºi a competitivitãþii pe piaþã; de
asemenea se urmãreºte crearea de noi locuri de
muncã în activitatea de C-D.

Domeniu de aplicare
În cadrul prezentei operaþiuni se acordã sprijin
financiar pentru toate domeniile de activitate, cu
excepþia urmãtoarelor domenii:

à pescuitul ºi acvacultura;
à construcþiile navale;
à industria cãrbunelui;
à industria siderurgicã;
à sectorul fibrelor sintetice;
à producþia primarã a produselor agricole enumera-

te în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea
Europeanã ºi a articolelor de plutã (coduri de
Nomenclaturã Combinatã 4502, 4503, 4504);

à producþia ºi comercializarea produselor care
imitã sau substituie laptele ºi produsele din lapte, în
conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1898/1987.

Categorii de solicitanþi
Solicitanþii sunt societãþi cu personalitate juridicã con-
form reglementãrilor privind societãþile comerciale
(Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, Republicatã,
privind societãþile comerciale, cu modificãrile ºi

c o m p l e t ã r i l e u l t e r i o a r e ) º i c u a c t i v i t a t e d e
cercetare-dezvoltare (C-D) menþionatã în statut.

Solicitanþii sunt întreprinderi mari, mijlocii sau mici
c o n f o r m p r e v e d e r i l o r L e g i i n r . 3 4 6 / 2 0 0 4 c u
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Condiþii de eligibilitate a solicitanþilor
Solicitantul este eligibil dacã îndeplineºte condiþiile

de mai jos, justificate prin documente specifice, care
se depun la data menþionatã în cererea/apelul de
propuneri de proiecte.

a) Solicitantul este înregistrat ºi îºi desfãºoarã
activitatea în România.

Se justificã prin certificatul constatator emis de
Registrul Comerþului.

b) Solicitantul are prevãzutã activitatea de
cercetare-dezvoltare în obiectul de activitate. Se
justificã prin certificatul constatator emis de Registrul
Comerþului.

c) Întreprinderea solicitantã nu se aflã în stare de
faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt adminis-
trate de cãtre un judecãtor sindic sau activitãþile sale
comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui
aranjament cu creditorii sau nu este într-o situaþie
similarã cu cele anterioare, reglementatã prin lege.

d) Întreprinderea solicitantã nu are obligaþii de platã
scadente cãtre instituþiile publice, ºi-a îndeplinit la
timp obligaþiile de platã a impozitelor, taxelor ºi a altor
contribuþii cãtre bugetul de stat, bugetele speciale ºi
bugetele locale, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare (Ordin MFP nr.673/2009, Ordin MFP
nr.767/2009 - Ordin MAI nr.75/2009).

Certif icatul de atestare fiscalã privind plata
impozitelor ºi taxelor locale se va depune la
contractare, dacã proiectul va fi admis la finanþare

e) Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante
nu a furnizat informaþii false ºi asigurã toate
informaþiile solicitate.

f) Întreprinderea solicitantã nu se aflã în dificultate,
în sensul Liniilor Directoare Comunitare cu privire la
ajutorul de stat pentru salvarea ºi restructurarea
întreprinderilor în dificultate (Jurnalul Oficial al CE nr.
C244/01.10.2004), ºi anume:

à Pentru societãþile cu rãspundere limitatã, când nu
se constatã pierderea a mai mult de jumãtate din
capitalul social ºi a mai mult de un sfert din capital în
ultimele 12 luni;

à Pentru societãþile în care cel puþin o parte din

asociaþi rãspund nelimitat de datoriile întreprinderii,
când nu se constatã pierderea a mai mult de jumãtate
din capitalul propriu.

Categorii de proiecte
Prin aceastã operaþiune sunt sprijinite urmãtoarele
categorii de proiecte:

à P r o i e c t e d e m o d e r n i z a r e a u n o r
infrastructuri existente de cercetare din cadrul
întreprinderii;

à Proiecte cu construcþii/extindere de
clãdiri pentru crearea de noi centre sau laboratoare de
cercetare în cadrul întreprinderii.

Ambele categorii de proiecte sunt însoþite de
achiziþionarea de instrumente ºi echipamente noi de
cercetare.

Valoarea asistenþei publice nerambur-

sabile este cuprinsã între 1.000.000 lei ºi

40.000.000 lei.

Dimensiunea maximã a asistenþei finan-

ciare nerambursabile, ca procent din totalul
cheltuielilor eligibile ale proiectului, nu poate depãºi
urmãtoarele intensitãþi:

à pentru întreprinderi mari: 50% (40% în

regiunea Bucureºti - Ilfov)

à pentru întreprinderi medii: 60% (50% în

regiunea Bucureºti – Ilfov)

à pentru întreprinderi mici: 70% (60% în

regiunea Bucureºti - Ilfov).

Valoarea totalã a proiectului (costuri eligibile ºi
neeligibile) nu poate depãºi în nici un caz echivalentul
în lei a 50 milioane euro.

Solicitantul trebuie sã demonstreze cã infrastructura
nouã/ modernizatã sprijinã dezvoltarea capacitãþii de
cercetare a întreprinderii, în scopul creºterii nivelului
de inovare ºi a competitivitãþii pe piaþã; de asemenea
prin aceastã nouã investiþie se vor crea noi locuri de
muncã de înaltã calificare, pentru activitãþile de C-D.
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Durata proiectelor
Maximum 24 de luni, atât pentru proiectele de
modernizare (fãrã construcþie sau extindere de
clãdiri), cât ºi pentru proiectele cu construcþie/
extindere de clãdiri.

Perioada de implementare, care include durata
proiectului, precum ºi un termen de maxim 45 de zile
calendaristice în care beneficiarul va efectua toate
plãþile aferente activitãþilor proiectului, nu poate
depãºi data de 1 iulie 2015.

Activitãþi eligibile
Pentru aceste proiecte sunt eligibile urmãtoarele

tipuri de activitãþi aferente investiþiei iniþiale:
à achiziþie de teren;
à modernizarea clãdirilor/spaþiilor C-D;
à construcþie/extindere clãdiri (institute/cen-

tre/laboratoare C-D);
à achiziþionarea de active corporale pentru C-D:

clãdiri ºi/sau spaþii;
à achiziþionarea de active corporale pentru C-D:

aparaturã, instrumente, echipamente pentru
cercetare;

à achiziþionarea de active necorporale (aplicaþii
informatice, licenþe) aferente proiectului

Un proiect include achiziþionarea de echipamente
pentru C-D însoþitã sau nu de una sau mai multe
activitãþi privind lucrãri de modernizare ºi/sau
construcþii. Nu este obligatoriu ca un proiect sã

includã toate activitãþile enumerate mai sus. Nu vor

fi finanþate proiecte care prevãd exclusiv

activitãþi de construcþie ºi/sau modernizare

clãdiri . Se urmãreºte dotarea cu aparaturã,
instrumente, echipamente pentru cercetare care sã
funcþioneze într-un mediu adecvat.

Solicitantul trebuie sã demonstreze necesitatea
activitãþilor propuse spre finanþare pentru atingerea
scopului proiectului (modalitatea prin care noua
infrastructurã sprijinã dezvoltarea capacitãþii de
cercetare a întreprinderii în vederea creºterii nivelului
de inovare ºi a competitivitãþii pe piaþã, precum ºi a
creãrii de noi locuri de munca în activitatea de C-D).

În cazul în care proiectul cuprinde lucrãri de investiþii
privind imobile, solicitantul trebuie sã demonstreze
dreptul de proprietate sau de primire în

concesiune a terenului ºi , dupã caz,

proprietatea, concesiunea sau închirierea

imobilului unde se face investiþia (cu excepþia
cazurilor în care imobilul în care se va realiza investiþia
va fi achiziþionat în cursul derulãrii proiectului).

C o n c e s i u n e a t r e b u i e s ã a c o p e r e o

perioadã de minimum 10 ani de la data

depunerii cererii de finanþare. În cazul
concesiunii, trebuie sã se facã dovada dreptului de a
face investiþii asupra terenului ºi clãdirilor aflate în
concesiune, pe o perioadã de minim 10 ani de la data
depunerii cererii de finanþare. În cazul unui contract
de închiriere imobile, acesta sã aibã o duratã de

minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanþare
ºi sã prevadã dreptul de a face investiþii asupra clãdirii
închiriate.

P e n t r u s o l i c i t a n þ i i c a r e i n t e n þ i o n e a z ã s ã
achiziþioneze un teren pentru construirea unui imobil
este acceptatã depunerea la competiþie a

unui ante-contract de vânzare/cumpãrare

pentru terenul în cauzã. Semnarea contractului
de finanþare va fi însã condiþionatã de prezentarea
titlului de proprietate asupra terenului.

În cazul în care propunerea de proiect implicã numai
achiziþionarea de echipamente, fãrã lucrãri de
construcþie, se solicitã numai un act doveditor privind
proprietatea sau dreptul de utilizare a spaþiului în care
se vor instala ºi utiliza acele echipamente (titlu de
proprietate sau contract de închiriere/concesiune).

In cazul în care solicitantul deþine cu titlu de
proprietate imobilul ºi/sau terenul pe care se face
investiþia, acestea trebuie sã fie libere de orice sarcini
ºi servituþi ºi sã nu facã obiectul unor litigii în curs de
soluþionare la instanþele judecntoreºti ºi nici al unor
revendicãri potrivit unor legi speciale în materie sau a
dreptului comun.

Termenul limita de depunere proiecte

este 27 iulie 2012.

63


	62
	63

