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1. Criterii de eligibilitate a intreprinderii si a propunerii de proiect (serviciul solicitat 

organizatiei de cercetare de catre intreprindere) 

Conform Instructiunii nr. 8962/30.06.2017, UTC-N trebuie sa verifice urmatoarele criterii de eligibilitate: 

1.1. Intreprinderea sa fie inregistrata si sa desfasoare activitati in Romania ; 

1.2. Intreprinderea sa nu se afle in niciuna dintre urmatoarele situatii : 

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 greşeli în materie 

profesională; 

iv) face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat in urma unei decizii a Comisiei prin care, un 

ajutor de stat este declarat ilegal si incompatibil cu piata interna ; 

v) « in dificultate » in conformitate cu urmatoarea definitie : 

(a) In cazul unei societati comerciale cu raspundere limitata(alta decat un IMMcare exista de cel putin 

3 ani sau, in sensul eligibilitatii pentru ajutor pentru finantare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa 

vanzare comerciala care se califica pentru investitii pentru finantare de risc in urma unui process de diligenta 

efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci cand mai mult de jumatate din capitalul sau social subscris a 

disparul din cauza pierderilor acumulate.Acesta situatie survine atunci cand deducerea pierderilor acumulate din 

rezerve (si din toate celelalte elemente considerate in general ca facand parte din fondurile proprii ale societatii) 

conduce la un rezultat negativ care depaseste jumatate din capitalul social subscris. In sensul acestei dispozitii 

« societate cu raspundere limitata » se refera in special la tipurile de societati mentionate in anexa I la Directiva 

2013/34/UE (1), iar « capitalul social include, daca este cazul, orice capital suplimentar ; 

(b) in cazul unei societati comerciale in care cel putin unii dintre asociati au raspundere nelimitata 

pentru creantele societatii (alta decat un IMM care exista de cel putin 3 ani sau, in sensul eligibilitatii pentru 

ajutor pentru finantare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vanzare comerciala care se califica pentru 

investitii pentru finantare de risc in urma unui proces de diligenta efectuat de un intermediar financiar selectat), 

atunci cand mai mult de jumatate din capitalul propriu asa cum reiese din contabilitatea societatii a disparut din 

cauza pierderilor acumulate. In sensul prezentei dispozitii, « o societate comerciala in care cel putin unii dintre 

asociati au raspundere nelimitata pentru creantele societatii » se refera in special la acele tipuri de societati 

mentionate in 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; 
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(d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu 

a încetat garanţia ori a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare; 

(e) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:  

1. 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; F 

1.3. Intreprinderea activeaza in oricare din sectoarele economice, cu exceptia sectorului prelucrarii si 

comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri : 

i) atunci cand valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de 

produse achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile respective ; 

ii) atunci cand ajutoarele sunt conditionate de transferarea lor partiala sau integrala catre producatorii 

primari ; 

1.4. Intreprinderea nu a beneficiar de ajutoare din alte surse publice pentru aceleasi costuri eligibile.  

1.5. Intreprinderea se incadreaza intr-una dintre categoriile: intreprindere mica (inclusiv 

microintreprindere)/intreprindere mijlocie/intreprindere mare. 
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2. Documente furnizate de catre intreprindere pe baza carora UTC-N va face 

verificarea conformitatii administrative 

In etapa de verificare a conformitatii administrative, Universitatea Tehnica din Cluj Napoca (UTC-N), in 

calitate de organizatie de cercetare, va primi din partea intreprinderii urmatoarele documente: 

- Propunerea de proiect (expresia de interes) in formatul anexei nr. 1 la modelul de contract subsidiar;  

- Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea (anexa nr. 2 la modelul de contract subsidiar); 

- Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari din fonduri publice (anexa nr. 3 la 

modelul de contract subsidiar) 

- Declaratia intreprinderii de incadrare in categoria de intreprindere mare 

- Declaratia pe proprie raspundere privind ajutoarele de minimis (anexa nr. 5 la modelul de contract 

subsidiar) 

Ca urmare a publicarii Instructiunii nr. 8962/30.06.2017, UTC-N va solicita intreprinderii si urmatoarele 

documente suplimentare:  

- Extras de la Registrul Comertului 

- Certificate fiscale (de atestare fiscala si de obligatii bugetare) 

- Cazier judiciar al reprezentantului legal  

- Copie dupa actul de identitate al reprezentantului legal 

- Situatii financiare pe ultimii 2 ani si Nota justificativa  
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3. Tabelul de verificare a conformitatii administrative 

Pe baza documentelor furnizate de intreprindere UTC-N va completarea Tabelului privind verificarea 

conformitatii administrative, al carui model a fost prezentat in Instructiunii nr. 8962/30.06.2017 emisa de 

Ministerul Cercetarii si Inovarii:  

CRITERII DA NU Observatii  

VERIFICAREA CONFORMITATII 

ADMINISTRATIVE 

1. Propunerea de proiect (expresia de interes) in 

formatul anexei nr. 1 la modelul de contract 

subsidiar 

X  Anexa nr. 1 este completata si semnata 

de catre Directorul General, … 

si Responsabilul de proiect, …. 

2. Declaratie pe proprie raspundere privind 

eligibilitatea: 

- Verificare ca forma si continut (conform 

modelului) 

- Este semnata de reprezentantul/imputernicitul legal 

X  Declaratia pe proprie raspundere privind 

eligibilitatea a fost actualizata in 

conformitate cu Instructiunea nr. 

8962/30.06.2017.  

Declaratia respecta forma si continutul 

modelului furnizat de Autoritatea 

Finantatoare.  

Declaratia este semnata de catre 

Directorul General, ......................... 

si Responsabilul de proiect, .................... 

3. Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea 

dublei finantari din fonduri publice 

- Verificare ca forma si continut (conform 

modelului) 

- Este semnata de reprezentantul/imputernicitul legal 

X  Declaratia pe proprie raspundere privind 

eligibilitatea a fost actualizata in 

conformitate cu Instructiunea nr. 

8962/30.06.2017.  

Declaratia respecta forma si continutul 

modelului furnizat de Autoritatea 

Finantatoare.  

Declaratia este semnata de 

reprezentantul legal, ......................... 
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CRITERII DA NU Observatii  

4. Declaratia intreprinderii de incadrare in categoria 

de IMM (unde este cazul) 

- Verificare ca forma si continut (conform 

modelului) 

- Este semnata de reprezentantul/imputernicitul legal 

X  Intreprinderea se incadreaza in categoria 

mica/mijlocie/mare. 

 In acest sens reprezentantul legal al 

intreprinderii, …, a semnat  Declaratia 

privind incadrarea in categoria 

“intreprindere mica/mijlocie/mare”,  

Declaratia este semnata de catre 

Directorul General, ......................... 

si Responsabilul de proiect, .................... 

5. Declaratie pe proprie raspundere privind ajutorul 

de minimis: 

- Verificare ca forma si continut (conform 

modelului) 

- Este semnata de reprezentantul/imputernicitul legal 

X  Declaratia respecta forma si continutul 

modelului furnizat de Autoritatea 

Finantatoare.  

Declaratia este semnata de catre 

Directorul General, ......................... 

si Responsabilul de proiect, .................... 

6. Certificat constatator emis de Registrul 

Comertului 

X  Intreprinderea  a prezentat UTCN  

Certificatul constatator nr. 

..../.......................... 

7. Certificate fiscale (de atestare fiscala si de 

obligatii bugetare) 

X  Intreprinderea  a prezentat UTCN  

Certificatul de atestare fiscala nr. 

...../....................... 

Intreprinderea  a trimis UTCN 

Certificatul fiscal de obligatii bugetare 

nr. ...../........................... 

8. Cazier judiciar al reprezentantului legal X  Intreprinderea  a prezentat UTCN  

Cazierul judiciar al reprezentantului 

legal, ......................, 

 nr. ...../......................... 

9. Copie dupa actul de identitate al reprezentantului 

legal 

X  Intreprinderea  a prezentat UTCN  

copie dupa actul de identitate al 

reprezentantului legal, seria .... nr. 

.............., document ce expira la 

..................................... 

10. Situatii financiare pe ultimii 2 ani  X  Intreprinderea  a prezentat UTCN  

situatii financiare consolidate la 

....................................., conform Codul 

fiscal 2015, art. 16 alin. (5
1
), cu 

modificarile si completarile ulterioare.  
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