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Scop 

Aceste finanțări au ca scop sprijinirea interacțiunii și colaborării dintre 

organizaţii de cercetare și mediul de afaceri 

 

Beneficii: 

 

Pentru organizațiile de cercetare: transfer de cunoștințe, tehnologii și 

personal; creşterea numărului de brevete/licențe aplicate în practică și a 

numărului de publicații științifice etc. 

 

Pentru companii: să acceseze infrastructura complexă de cercetare; să preia 

competențe și abilități; să transforme rezultatele cercetării în 

produse/servicii noi sau îmbunătățite; dezvoltare pe baze inovative etc. 



Mecanismul de implementare 

Forma de 
colaborare 

Contract 
subsidiar cu 

firma 

Identificare 
nevoi 

Asistenţă directă 

Întâlniri directe 

Evenimente tematice 

Negociere contract 

tehnic/administrativ 

Execuţie contract 



Forma de colaborare Finanțare  

– Compania angajează 

institutul pentru activități de 

cercetare  

Activități D – Compania și institutul 

desfășoară împreună un 

“miniproiect” CDI pentru atingerea 

unui scop definit de către 

companie 

Mecanism de tip “de minimis” 

Mecanism de tip “ajutor de 

stat” 

Activități B – Compania angajează 

institutul pentru accesul la dotările 

acestuia   



Forma de colaborare: activități de tip B 

Compania deține drepturile de proprietate 

exclusivă asupra rezultatelor 

B.1 acces la infrastructură/laboratoare/echipamente CD (inclusiv instruire)  

B.2 accesare bănci de date şi biblioteci tehnico-științifice 

B.3 închiriere de spații de lucru pentru activitățile CDI ale companiei 

Activități B – Compania angajează 

institutul pentru accesul la dotările 

acestuia   



Forma de colaborare: activități de tip B 

B.1 acces la infrastructură/laboratoare/echipamente CD (inclusiv instruire) 

Exemple: 

 compania are nevoie de teste/încercări/analize punctuale (de rutină) 

asupra unui produs sau dorește să optimizeze un proces însă nu deține 

infrastructura CD necesară: va apela pentru aceste servicii la 

organizația de cercetare 

 compania achiziționează infrastructură însă nu are expertiza necesară 

pentru tipurile de analize dorite: se oferă instruire de personal + 

deprinderea de bune practici de lucru în laborator 

 compania deține infrastructura și personalul de operare calificat însă 

dorește dezvoltarea și implementarea de noi metode de lucru pe acea 

infrastructură 



Forma de colaborare: activități de tip C 

C.1 activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală 

contractuale, executate pentru și în numele întreprinderii 

C.2 detașare de personal cu înaltă calificare, care efectuează activități CDI, 

din organizația de cercetare în întreprinderi, într-o funcție nou creată în 

cadrul întreprinderii, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului 

C.3 cercetări de piață realizate de organizația de cercetare pentru 

întreprinderi 

C.4 servicii de etichetare de calitate, testarea și certificarea calității 

furnizate de organizația de cercetare 

– Compania angajează 

institutul pentru activități de 

cercetare  



Forma de colaborare: activități de tip C 

C.1 activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală 

contractuale, executate pentru și în numele întreprinderii 

C.2 detașare de personal cu înaltă calificare, care efectuează activități CDI, 

din organizația de cercetare în întreprinderi, într-o funcție nou creată în 

cadrul întreprinderii, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului 

C.3 cercetări de piață realizate de organizația de cercetare pentru 

întreprinderi 

C.4 servicii de etichetare de calitate, testarea și certificarea calității 

furnizate de organizația de cercetare 

Compania deține drepturile de proprietate 

exclusivă asupra rezultatelor 

– Compania angajează 

institutul pentru activități de 

cercetare  



Forma de colaborare: activități de tip C 

C.1 activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală 

contractuale, executate pentru și în numele întreprinderii 

Exemple: 

 compania are nevoie de teste, analize, sau cercetări mai complexe 

legate de îmbunătațirea unui produs/optimizarea unui proces 

 compania are nevoie de cercetări complexe care vizează nevoile sale 

de dezvoltare/inovare pe termen mediu și lung: de la testarea de soluții 

inovative asupra unui produs/proces existent, până la dezvoltarea de 

produse/servicii noi 



Forma de colaborare: activități de tip D 

D1. Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală 

realizate prin colaborare efectivă între organizaţia de cercetare şi companie 

Atunci când compania are propria divizie de cercetare şi doreşte să deruleze 

în cadrul unui proiect comun propriile activităţi CDI, complementare cu cele 

atribuite organizaţiei de cercetare 

Activități D – Compania și institutul desfășoară 

împreună un “miniproiect” CDI pentru atingerea 

unui scop definit de către companie 

Compania şi organizaţia de cercetare vor împărţi 

pe bază de acord drepturile de proprietate 

intelectuală asupra rezultatelor 



Forma de colaborare: activități de tip D 

D1. Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală 

realizate prin colaborare efectivă între organizaţia de cercetare şi companie 

Exemple: 

 compania are nevoie de cercetări complexe care vizează nevoile sale 

de dezvoltare/inovare pe termen mediu şi lung: de la testarea de soluţii 

inovative asupra unui produs/proces existent, până la dezvoltarea de 

produse/servicii noi  spre deosebire de activităţile de tip C.1, 

compania îşi pune la dispoziţie propriile resurse CDI în derularea 

proiectului şi, în consecinţă, va fi parţial finanţată prin “ajutor de stat” 

pentru activităţile prestate (compania poate efectua lucrări care să 

reprezinte între 50% şi 90% din bugetul total al proiectului) 



Finanțare  Contracte de tip “de minimis” 

Cui se adresează?  Tuturor tipurilor de întreprinderi 

Pentru ce formă de colaborare?  Activităţi de tip B sau C 

Cum se aplică? Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor, indirect, prin 

intermediul organizaţiei de cercetare 

 

Avantaje 

 Compania achită doar 20% din valoarea totală a serviciilor CDI, restul de 

80% se acoperă din finanţare publică prin schema “de minimis”   

 Compania deţine în intregime drepturile de proprietate asupra 

rezultatelor CDI 

Util de ştiut 

 Schema este eficientă doar dacă se contractează o sumă apropiată de 

800.000 lei, adica maximul permis (odată utilizată schema “de minimis”, 

ea nu va mai putea fi accesată în următorii 3 ani) 



Finanțare  Contracte de tip “ajutor de stat” 

Cui se adresează? – Tuturor tipurilor de întreprinderi  

Pentru ce formă de colaborare? – Activităţi de tip B, C sau D 

Cum se aplică? - Ajutorul de stat se acordă prin reducerea costului serviciilor 

CDI achiziţionate (activităţi de tip B, C) sau prin finanţarea parţială a 

cheltuielilor CDI ale companiei (pentru activităţi de tip D)  

 

Avantaje  

 Se pot accesa finanţări de până la 1.800.000 lei (mai mari decât cele de 

tip “de minimis”) 

Util de ştiut   

 Cotele de finanţare publică sunt mai mici (decât cele de tip “de minimis”) 

şi sunt stabilite în funcție de mărimea întreprinderii 

 Dacă compania doreşte drepturi exclusive asupra rezultatelor cercetării, 

ea nu va beneficia de finanţare directă de la stat (activităţi de tip B, C) 



Schema de “ajutor de stat” pentru activităţi de tip B, C 

Minimul de cofinanţare ce trebuie asigurat de întreprindere ca procent 

din costurile eligibile ale organizaţei de cercetare 

Activitate eligibilă (prestată de organizaţia de 

cercetare) 
Mare Mijlocie Mică 

B.1 Acces la infrastructură/laboratoare/echipamente 

neeligibile 50% 50% B.2 Accesare bănci de date şi biblioteci 

B.3 Închiriere spaţii de lucru 

C.1 
Cercetare industrială 50% 40% 30% 

Dezvoltare experimentală 75% 65% 55% 

C.2 Detaşare de personal cu înaltă calificare 

neeligibile 50% 50% C.3 Cercetări de piaţă 

C.4 
Servicii de etichetare de calitate, testarea şi 

certificarea calităţii 



Schema de “ajutor de stat” pentru activităţi de tip D 

Cotele maxime de finanţare publică nerambursabilă ca procent din 

costurile eligibile 

Partener în colaborare Cercetare industrială 
Dezvoltare 

experimentală 

Întreprindere mare 65% 40% 

Întreprindere mijlocie 75% 50% 

Întreprindere mică 80% 60% 



Cheltuieli eligibile pentru companie în activităţile de tip D 

1. Cheltuieli cu personalul: cercetători, tehnicieni şi alţi membri ai personalului auxiliar, în 

măsura în care aceştia sunt angajaţi pe contractul de colaborare (cheltuieli salariale şi de 

deplasare) 

2. Cheltuieli pentru instrumente şi echipamente (active corporale sau obiecte de 

inventar), în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul contractului de colaborare și pe 

durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente și echipamente nu sunt folosite 

pe întreaga lor durată de viață în contractul de colaborare, sunt considerate eligibile doar 

costurile de amortizare corespunzătoare duratei contractul de colaborare, calculate pe baza 

principiilor contabile general acceptate 

3. Cheltuieli aferente serviciilor de cercetare, precum şi serviciilor de consultanţă şi 

serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru activităţile contractului de colaborare 

4. Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale: cunoștințe tehnice, brevete 

cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină, 

folosite exclusiv pentru activitățile contractului de colaborare 

5. Alte cheltuieli de exploatare suportate direct ca urmare a contractului de colaborare, 

inclusiv pentru achiziţia materialelor, consumabilelor şi a altor produse similare 

6. Cheltuieli generale de administraţie (de regie) (max. 25% din cheltuieli directe) 



Mulțumesc! 


