
 

1. Care este valoarea maxima pe an ce poate fi finantata de la buget pentru un proiect? 

R:  Valoarea maxima finantata pe an de la buget pentru un proiect este de 500000lei 

pentru proiectele EUREKA traditionale, 700000lei pentru proiectele cluster si 

EUROSTARS.                                     

 

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

experimentala?  

R: Totalul activitatilor de cercetare 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. 

 

3. Ce reprezinta conditionarea de 40% pentru Cercetarea industriala? 

R: In pachetul de informatii exista precizarea ca pentru cercetare industriala sa fie 

utilizata 40% din suma acordata de la buget. conditionarea este necesara intrucat se 

considera ca exista deja prestata o activitate anterioara, iar  valoarea este suficienta 

pentru finalizarea cercetarii industriale, ramanand o suma importanta si pentru 

celelalte activitati de dezvoltare experimentala.  

 

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

servicii etc.) efectuate pentru realizarea activitatilor din proiect.  

R:  Finantarea 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.  Cate etape de raportare sunt admise? 

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

 

7. 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. 

 

8. In aplicația on-line se completează în planul de realizare si etapele de raportare a 

efectelor economice prevăzute a se derula timp de trei ani după finalizarea proiectului? 

R:  Nu, în aplicația on-line nu se vor completa aceste etape de raportare a efectelor 

economice. Ele se vor adauga ulterior in planul de realizare, la momentul contractării. 

 

9. Cum se completează în platforma on-line devizul cadru (in fereastra Buget – Categorii 

de cheltuieli)? 

R: În platforma on-line devizul cadru va cuprinde valoarea totală a proiectului (buget + 

alte surse) corespunzătoare perioadei de derulare a proiectului, fără a include sumele 

aferente etapei de raportare a efectelor economice derulate încă 24-36 de luni de la 

finalizarea proiectului. Aceste sume se vor adauga in devizul cadru la alte surse, la 

momentul contractării. 



 

10. Ce categorii de activitati sunt incluse in activitatile de tip CI (Cercetare industriala)? 

R: Conform Anexei 6 – Ajutor de stat din Pachetul de informatii, activitatile de tip CI 

inregistrate in planul de realizare din platforma de depunere on-line cuprind numai 

activitatile codificate cu A1 (Cercetare industriala); in aceasta categorie nu sunt incluse 

activitatile de tip B1 (Studii de fezabilitate tehnica pentru Cercetare industriala) si de tip 

C1 (Protejarea drepturilor de proprietate intelectuala pentru Cercetare industriala). 

 

11. Ce categorii de activitati sunt incluse in activitatile de tip DE (Dezvoltare 

experimentala)? 

R: Conform Anexei 6 – Ajutor de stat din Pachetul de informatii, activitatile de tip DE 

inregistrate in planul de realizare din platforma de depunere on-line cuprind numai 

activitatile codificate cu A2 (Dezvoltare experimentala); in aceasta categorie nu sunt 

incluse activitatile de tip B2 (Studii de fezabilitate tehnica pentru Dezvoltare 

experimentala) si de tip C2 (Protejarea drepturilor de proprietate intelectuala pentru 

Dezvoltare experimentala). 

 

12. Cum se pot adauga in platforma de depunere on-line si alte persoane in afara de 

directorul de proiect si de responsabilii de proiect ai partenerilor in situatia in care 

butonul „Add row” nu este activat? 

R: Aceasta problema apare probabil din cauza tipului de browser utilizat.Va rugam sa 

folositi un tip de browser recomandat de catre UEFISCDI (Mozilla Firefox, Google 

Chrome si Microsoft Internet Explorer 9). 

13. Se pot deconta cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului? 

R: Conform Pachetului de informatii, pag. 12  "Se considera  cheltuieli eligibile doar 

acele cheltuieli efectuate   dupa data semnarii contractului"! 

 

 

 


