
 

 CORRIGENDUM NR.1 

Pentru Ghid Simplificat 

“Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest, ”Sprijin la 

nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”” 

 

TEXT EXISTENT MODIFICARE Justificare 

Ghid Simplificat Schema ajutor deminimis  Specializare Inteligenta Nord-Vest_noiembrie 2020  

1.1. Preambul 

S) Obiectivul general de politică 1 “O Europă mai inteligentă”1, 

include următoarele obiective specifice regionale care pot fi 

dezvoltate prin implementarea de proiecte de infrastructură şi 

de investiţii in domenii de specializare inteligentă: 

Obiectiv Specific FEDR (i) Dezvoltarea capacităților de 

cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate 

Priorități de investiții 

regionale 

Categorii de intervenții (la 

nivel regional) 

1.1. Preambul 

s) Obiectivul general de politică 1 “O Europă mai inteligentă”2, include 

următoarele obiective specifice regionale care pot fi dezvoltate prin 

implementarea de proiecte de infrastructură şi de investiţii in domenii 

de specializare inteligentă: 

Obiectiv Specific FEDR (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și 

inovare și adoptarea tehnologiilor avansate 

Priorități de investiții 

regionale 

Categorii de intervenții (la nivel 

regional) 

Conform ultimului draft 
al Programului 
Operațional Regional 
2021-2027 pentru 
regiunea Nord-Vest si a 
procesului de dialog cu 
MFE si Comisia 
Europeană. 

                                                
1 http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2019/12/0a3605a561971a743c43ceac9db95419.pdf  
2 http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2019/12/0a3605a561971a743c43ceac9db95419.pdf  

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2019/12/0a3605a561971a743c43ceac9db95419.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2019/12/0a3605a561971a743c43ceac9db95419.pdf


 

Integrarea ecosistemului CDI 

național în Spațiu de 

Cercetare European 

(European Research Area); 

Dezvoltare și utilizare 

infrastructuri CDI, prin:  

domenii RIS3 

europene pentru IMM sau 

alte organizații 

Crearea unui sistem atractiv 

de inovare în industrie, 

pentru toate tipurile de 

inovare (de produs, de 

proces, organizațională și de 

marketing) 

Consolidarea capacității CDI a 

întreprinderilor și promovarea 

colaborării între organizațiile 

CDI și mediul de afaceri, prin:  

experiment desfășurate de 

către o organizație de 

CDI/întreprindere 

-uri, inclusiv 

brevetare (proiecte cu grad 

ridicat de inovare, cu rezultate 

concrete şi impact real pe 

piaţă) 

proprii de CDI ale 

organizațiilor de 

CDI/întreprinderilor 

Integrarea ecosistemului CDI 

național în Spațiu de 

Cercetare European 

(European Research Area); 

Dezvoltare și utilizare 

infrastructuri CDI, prin:  

domenii RIS3 

europene pentru IMM sau alte 

organizații 

Crearea unui sistem atractiv 

de inovare în industrie, 

pentru toate tipurile de 

inovare (de produs, de 

proces, organizațională și de 

marketing) 

Consolidarea capacității CDI a 

întreprinderilor și promovarea 

colaborării între organizațiile CDI 

și mediul de afaceri, prin:  

experiment desfășurate de către 

o organizație de 

CDI/întreprindere 

-uri, inclusiv 

brevetare (proiecte cu grad 

ridicat de inovare, cu rezultate 

concrete şi impact real pe piaţă) 

proprii de CDI ale organizațiilor 

de CDI/întreprinderilor 



 

Sprijinirea creării de noi 

companii inovative și 

creșterea ratei de 

supraviețuire a acestora 

Dezvoltarea unui ecosistem 

antreprenorial care 

favorizează apariția și 

maturizarea start-up/spin-off 

inovative regional, prin: 

unui ecosistem 

antreprenorial care 

favorizează apariția și 

maturizarea start-up/spin-off 

inovative regional 

si necorporale în legătură cu 

Modernizarea Industrială, 

pentru sectoarele de 

specializare inteligentă 

regionale 

prijin pentru trecerea de la 

proof of concept până la 

produs minim viabil (MVP) 

potențial mare de creștere 

(rată de creștere a cifrei de 

afaceri de peste 10% anual în 

ultimii doi ani) 

Sprijinirea creării de noi 

companii inovative și 

creșterea ratei de 

supraviețuire a acestora 

Dezvoltarea unui ecosistem 

antreprenorial care favorizează 

apariția și maturizarea start-

up/spin-off inovative regional, 

prin: 

antreprenorial care favorizează 

apariția și maturizarea start-

up/spin-off inovative regional 

necorporale în legătură cu 

Modernizarea Industrială, pentru 

sectoarele de specializare 

inteligentă regionale 

proof of concept până la produs 

minim viabil (MVP) 

potențial mare de creștere (rată 

de creștere a cifrei de afaceri de 

peste 10% anual în ultimii doi ani) 

Crearea și dezvoltarea 
infrastructurilor de inovare si 
transfer tehnologic (ITT), fizice 



 

Dezvoltarea serviciilor 

aferente infrastructurilor de 

sprijin a afacerilor 

(incubatoare,  acceleratoare 

etc.)  prin: 

incubatoare și acceleratoare 

de afaceri 

Obiectiv Specific FEDR (iii) Impulsionarea creșterii și 

competitivității IMM-urilor 

Priorități de investiții 

regionale 

Categorii de intervenții (la 

nivel regional) 

Consolidarea competitivității 

economiei românești 

Facilitarea investițiilor în noi 

tehnologii la nivel regional, 

prin:  

necorporale/linii pilot, testare 

prototipuri, audit energetic, 

eficienţă energetică, 

certificare produse/servicii 

automatizare, robotică, 

inteligenţă artificială) 

sau digitale,  în scopul facilitării 
interacțiunii între mediul CDI și 
mediul de afaceri și 
comercializării rezultatelor CDI, 
inclusiv dezvoltarea unor noi 
tipuri de infrastructuri care 
facilitează transferul tehnologic 
(de ex. demo-lab, living lab, fab 
lab, makers-space etc.) și a 
serviciilor aferente; 

Sprijin acordat pentru 
desfășurarea serviciilor de TT, 
inclusiv prin dezvoltarea unor noi 
tipuri de servicii de transfer 
tehnologic corelate cu nevoile 
mediului de afaceri, consultanță 
specializată în afaceri sau 
investiții pentru implementarea 
unui rezultat al cercetării – 
inovării in parteneriat între IMM-
uri și ITT. 

Sprijin pentru firmele noi, în 
toate stadiile TRL, pentru 
susținerea inovatorilor radicali și 
disruptivi, pentru susținerea 
potențialului lor de creștere a 
acestora și pentru a scădea rata 
de eșec.  



 

 

(imprimare 3D, 

manufacturare digitala 

directă) 

Susținerea adoptării 

tehnologiilor IT&C de către 

întreprinderi 

proceselor de producţie 

 

-commerce, inclusiv 

platforme care să ofere 

gratuit accesul celor din 

mediul rural (de exemplu) 

interesați în a-și deschide o 

afacere online. 

 

 

Sprijin pentru firmele inovatoare 
existente, în special a inovatorilor 
sociali, pentru scalare (scale-up), 
pentru trecerea de la concept 
până la produs și dezvoltarea 
unui prototip minim viabil (MVP)  

Dezvoltarea și susținerea 
activității unor structuri 
colaborative de management a 
inovării, pepinieră de inițiative 
colaborative între CDI și 
întreprinderi, de tipul rețele/ 
observatoare, consorții  regionale 
de inovare/ huburi de inovare / 
centre de resurse/ clustere  

Obiectiv Specific FEDR (iii) Impulsionarea creșterii și 

competitivității IMM-urilor 

Priorități de investiții 

regionale 

Categorii de intervenții (la nivel 

regional) 

Consolidarea competitivității 

economiei românești 

Facilitarea investițiilor în noi 

tehnologii la nivel regional, prin:  

necorporale/linii pilot, testare 

prototipuri, audit energetic, 



 

eficienţă energetică, certificare 

produse/servicii 

automatizare, robotică, 

inteligenţă artificială) 

 

(imprimare 3D, manufacturare 

digitala directă) 

Susținerea adoptării tehnologiilor 

IT&C de către întreprinderi 

de producţie 

 

-commerce, inclusiv platforme 

care să ofere gratuit accesul celor 

din mediul rural (de exemplu) 

interesați în a-și deschide o 

afacere online. 

Sunt avute în vedere intervenții 

pentru susținerea sectoarelor 

economice prioritare la nivel 

regional, conform RIS3 2021-

2027, prin înființarea și 

dezvoltarea de structuri suport 



 

precum incubatoare și 

acceleratoare de afaceri, 

impulsionarea colaborării prin 

susținerea structurilor asociative 

de tip asociații profesionale, 

clustere, rețele, inclusiv cu 

acoperire internațională   

 

 

1.1. Acțiuni şi tipuri de activităţi sprijinite 
În baza prezentului Ghid simplificat se lansează apelul de proiecte ” Sprijin 
la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte 
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul 
specializare inteligentă”, cu depunere la termen, respectiv până la  
18.12.2020, ora 12:00. 
 

1.1. Acțiuni şi tipuri de activităţi sprijinite 
În baza prezentului Ghid simplificat se lansează apelul de proiecte ” Sprijin la 
nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte 
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare 
inteligentă”, cu depunere la termen, respectiv până la  07.01.2021, ora 12:00. 

Procesul de negociere 
a viitorului Program 
Operațional Regional 
pentru regiunea Nord-
Vest impune 
actualizarea unor 
condiții din prezentul 
Ghid Simplificat, 
acestea fiind necesare 
pentru pregătirea unor 
proiecte care să fie în 
totalitate eligibile în 
perioada de 
programare 2021-2027, 
în cadrul POR NV. În 
acest sens propunem 
prelungirea perioadei 

2.4. Perioada de depunere a solicitărilor de sprijin financiar 
Fişele de proiecte de investiție din domenii aferente specializării 
inteligente pot fi depuse începând cu data deschiderii apelului și până la 
18.12.2020, ora 12:00. 

2.4. Perioada de depunere a solicitărilor de sprijin financiar 
Fişele de proiecte de investiție din domenii aferente specializării inteligente pot 
fi depuse începând cu data deschiderii apelului și până la 07.01.2021, ora 
12:00. 

CAPITOLUL 4.  Procesul de elaborare şi transmitere a fişelor 
Fişele de proiect de investiţie în domenii aferente specializării inteligente 
(Anexa 1 şi anexele obligatorii) pot fi transmise, până la data anunțată la 
lansarea apelului, conform instrucțiunilor de mai jos. 
Versiunea electronică (semnată electronic) va fi transmisă pe email: 

CAPITOLUL 4.  Procesul de elaborare şi transmitere a fişelor 
Fişele de proiect de investiţie în domenii aferente specializării inteligente 
(Anexa 1 şi anexele obligatorii) pot fi transmise, până la data anunțată la prin 
corrigendum nr. 1 la Ghid, conform instrucțiunilor de mai jos. 
Versiunea electronică (semnată electronic) va fi transmisă pe email: 



 

inno@nord-vest.ro nu mai târziu de 18.12.2020, ora 12:00. inno@nord-vest.ro nu mai târziu de 07.01.2021, ora 12:00. de depunere a Fișelor 
de proiect, pentru a 
permite entităților 
interesate să ajusteze 
propunerile de proiect.  

5.1. Criterii administrative şi de eligibilitate (criterii obligatorii)….. 
Anexa 1- Fişa de proiect de investiție în domenii aferente specializării 
inteligente, inclusiv Anexa 1b Justificarea bugetului,  sunt depuse în 
termen, până la data: 18.12.2020, ora 12:00, şi să fie transmisă pe adresa 
de email: inno@nord-vest.ro, alături de următoarele… 

5.1. Criterii administrative şi de eligibilitate (criterii obligatorii)….. 
Anexa 1- Fişa de proiect de investiție în domenii aferente specializării 
inteligente, inclusiv Anexa 1b Justificarea bugetului,  sunt depuse în termen, 
până la data: 07.01.2021, ora 12:00, şi să fie transmisă pe adresa de email: 
inno@nord-vest.ro, alături de următoarele… 

2.3 Cheltuielile eligibile pentru realizarea documentațiilor 

Categorie 

cheltuieli 

Subcategori

e cheltuieli 

Cheltuieli eligibile 

14 - cheltuieli 

pentru 

proiectare și 

asistență 

tehnică 

investiției 

42 - studii 

conform HG 

nr. 907 

studii de 

teren  

(conform 

HG nr. 28)3 

Se cuprind cheltuielile pentru 

studii arheologice, studii 

geotehnice, geologice, 

hidrologice, hidrogeotehnice, 

fotogrammetrice, topografice 

şi de stabilitate ale terenului 

pe care se amplasează 

obiectivul de investiţie, studii 

de specialitate necesare în 

funcţie de specificul 

investiţiei. 

2.3 Cheltuielile eligibile pentru realizarea documentațiilor 

Cheltuieli eligibile 

Se cuprind cheltuielile pentru studii arheologice, studii 

geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, 

fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe 

care se amplasează obiectivul de investiţie, studii de 

specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 

Se includ cheltuielile pentru: 

- plan de afaceri, studiul de oportunitate, studiul de 

marketing; 

- obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de 

urbanism, precum şi toate taxele pentru avizele cerute 

prin certificatul de urbanism, taxa pentru 

Publicarea OMFE nr. 
1457/ 2020 privind 
modificarea Ghidului 
solicitantului condiții 
specifice de accesare a 
fondurilor din 
Programul Operațional 
Asistență Tehnică 2014 
– 2020 pentru 
pregătirea portofoliului 
de proiecte, pentru 
perioada de 
programare 2021-2027, 
în domeniul 
specializării 
inteligente. 

                                                
3 Subcategoria de cheltuială se referă la următoarele acte normative: HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și HG 28/2018 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii  



 

43 - 

cheltuieli 

pentru 

(documenta

ții suport) și 

obținere 

avize, 

acorduri, 

autorizații 

Se includ cheltuielile pentru: 

- plan de afaceri, studiul de 

oportunitate, studiul de 

marketing; 

- obţinerea/prelungirea 

valabilităţii certificatului 

de urbanism, precum şi 

toate taxele pentru 

avizele cerute prin 

certificatul de urbanism, 

taxa pentru 

obţinerea/prelungirea 

valabilităţii autorizaţiei de 

construire/desfiinţare, 

conform prevederilor 

legale în vigoare; 

- obţinerea avizelor şi 

acordurilor pentru 

racorduri şi branşamente 

la reţele publice de apă, 

canalizare, gaze, 

termoficare, energie 

electrică, telefonie, 

iluminat public; 

- întocmirea 

documentaţiei, obţinerea 

obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de 

construire/desfiinţare, conform prevederilor legale în 

vigoare; 

- obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi 

branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, 

termoficare, energie electrică, telefonie, iluminat public; 

- întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral 

provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară; 

- obţinerea acordului de mediu; 

- obţinerea avizului de protecţie civilă/PSI; 

- alte avize, acorduri şi autorizaţii. 

Se includ cheltuielile efectuate pentru: elaborarea 

documentațiilor tehnice - studiu de fezabilitate sau 

documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz, 

proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor 

și proiectul tehnic de execuție, inclusiv documentațiile 

tehnicoeconomice prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de 

eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de 

transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 205/2019, 

pentru care se vor aplica în continuare reglementările 

specifice, plan de afaceri; studiu de marketing, studiu de 

oportunitate, studii geotehnice, studii pentru obținerea 

acordurilor/avizelor de mediu, studii arheologice, studii 



 

numărului cadastral 

provizoriu şi înregistrarea 

terenului în cartea 

funciară; 

- obţinerea acordului de 

mediu; 

- obţinerea avizului de 

protecţie civilă/PSI; 

- alte avize, acorduri şi 

autorizaţii. 

44 - 

proiectare și 

inginerie 

Se includ cheltuielile 

efectuate pentru: elaborarea 

documentațiilor tehnice - 

studiu de fezabilitate sau 

documentația de avizare a 

lucrărilor de intervenții, după 

caz, proiectul pentru 

autorizarea/desființarea 

executării lucrărilor și 

proiectul tehnic de execuție, 

inclusiv documentațiile 

tehnicoeconomice prevăzute 

la art. XV alin. (1) din 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 83/2016 

privind unele măsuri de 

hidrologice, studii topografice, documentații cadastrale, orice 

alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de 

avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea 

proiectelor din domeniul specializării inteligente. 

 



 

eficientizare a implementării 

proiectelor de infrastructură 

de transport, unele măsuri în 

domeniul transporturilor, 

precum și pentru modificarea 

și completarea unor acte 

normative, aprobată cu 

modificări și completări prin 

Legea nr. 205/2019, pentru 

care se vor aplica în 

continuare reglementările 

specifice, plan de afaceri; 

studiu de marketing, studiu de 

oportunitate, studii 

geotehnice, studii pentru 

obținerea acordurilor/avizelor 

de mediu, studii arheologice, 

studii hidrologice, studii 

topografice, documentații 

cadastrale, orice alte categorii 

de studii și documentații 

pentru obținerea de 

avize/autorizații care sunt 

necesare pentru 

implementarea proiectelor 

din domeniul specializării 



 

inteligente. 

 

5.2. Evaluare tehnico – financiară (criterii punctate) 
 

5.2. Evaluare tehnico – financiară (criterii punctate) 
Criteriile de departajare, pentru proiectele care obțin același punctaj, vor fi 
următoarele: 

1. Criteriul 2.5. Regimul juridic al bunului imobil din punct de vedere al  
dreptului de proprietate/administrare/folosință, la momentul 
depunerii fișei de proiect. Astfel, dacă două sau mai multe proiecte 
vor avea punctaj egal în urma procesului de evaluare, dar alocarea 
financiară va permite finanțarea unui singur proiect, se va decide în 
funcție de punctajul obținut la criteriul 2.5. 

2. Dacă și în urma aplicării criteriului de departajare de mai sus, vor 
exista fișe de proiect care au punctaje identice, se va folosi ca și 
criteriu de departajare, suma punctajelor obținute la criteriile:  2.2 
Impactul socio-economic al infrastructurii/investiţei propuse asupra 
ecosistemului/pieţei și 2.3. Investiția propusă prin proiect conduce la 
dezvoltarea pe plan (...) 
 

Eroare materială, 
acestea au fost omise 
în varianta precedentă.  

Anexa 1 _Fisa_proiect_ Specializare inteligenta_NV  

5. Contribuţia la dezvoltarea domeniilor de specializare inteligentă 
[Solicitantul va selecta cel puțin un domeniu (obligatoriu), urmând să 
justifice contribuţia proiectului la dezvoltarea domeniului/domeniilor 
precum şi a nişei/nişelor aferente domeniilor de specializare inteligentă în 
maxim 5000 de caractere. Se va puncta descrierea și justificarea privind 

5. Contribuţia la dezvoltarea domeniilor de specializare inteligentă 
[Solicitantul va selecta cel puțin un domeniu (obligatoriu), urmând să justifice 
contribuţia proiectului la dezvoltarea domeniului/domeniilor precum şi a 
nişei/nişelor aferente domeniilor de specializare inteligentă în maxim 5000 de 
cuvinte. Se va puncta descrierea și justificarea privind încadrarea în domeniile 

Eroare materială 



 

încadrarea în domeniile selectate, prin care se dovedeşte că prin 
implementarea proiectului se va aduce o contribuţie la dezvoltarea 
domeniilor şi nişelor de specializare inteligentă selectate.] 

selectate, prin care se dovedeşte că prin implementarea proiectului se va 
aduce o contribuţie la dezvoltarea domeniilor şi nişelor de specializare 
inteligentă selectate.] 

6. Obiectivele proiectului 
Proiectul de investiții trebuie să se înscrie în Obiectivul de Politică 1 
„Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării”,corelându-se 
cu obiectivele specifice menționate în Ghidul Solicitantului Condiții 
Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență 
Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru 
perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente. 

6. Obiectivele proiectului 
Proiectul de investiții trebuie să se înscrie în Obiectivul de Politică 1 
„Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării”,corelându-se cu 
obiectivele specifice menționate în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de 
accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 
pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 
2021-2027, în domeniul specializării inteligente. Se va selecta maxim un OS 
dintre cele menționate în Ghidul Simplificat: OS (i) sau OS (iii) 

Conform ultimului draft 
al Programului 
Operațional Regional 
2021-2027 pentru 
regiunea Nord-Vest și a 
dialogului cu Comisia 
Europeană. 

7. Rezultate așteptate ale proiectului 
[Definiți maximum 3 rezultate așteptate ca urmare a realizării investiției, 
în strânsă corelare cu obiectivele specifice identificate mai sus (obținerea 
rezultatelor așteptate ar trebui să asigure îndeplinirea obiectivelor 
specifice), și corelați cu indicatorii de rezultat. Se vor avea în vedere 
tipurile de Indicatori de rezultat din propunerea de Regulament privind 
fondurile europene destinate politicii de coeziune 2021-2027 . Este 
obligatorie selectarea a cel puţin unui indicator pe care solicitantul şi-l va 
asuma. Maxim 3000 de cuvinte.] 
 

7. Rezultate așteptate ale proiectului 
[Definiți maximum 3 rezultate așteptate ca urmare a realizării investiției, în 
strânsă corelare cu obiectivele specifice identificate mai sus (obținerea 
rezultatelor așteptate ar trebui să asigure îndeplinirea obiectivelor specifice), și 
corelați cu indicatorii de rezultat. Se vor avea în vedere tipurile de Indicatori de 
rezultat din propunerea de Regulament privind fondurile europene destinate 
politicii de coeziune 2021-2027 . Este obligatorie selectarea a cel puţin unui 
indicator pe care solicitantul şi-l va asuma. Maxim 3000 de cuvinte.] 
 

Conform dialogului cu 
Comisia Europeană și 
identificarea unor 
potențiale tipuri de 
proiecte care nu se 
incadrează corect în 
criteriu. 

Anexa 2 - Grila de evaluare_NV  

A. CRITERII DE CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ SI ELIGIBILITATE 
1.4. Fişa a fost depusă până la data: 18.12.2020, ora 12,00,  pe adresa de 
email: inno@nord-vest.ro 

A. CRITERII DE CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ SI ELIGIBILITATE 
1.4. Fişa a fost depusă până la data: 07.01.2021, ora 12,00,  pe adresa de email: 
inno@nord-vest.ro 

 



 

B. CRITERII DE EVALAUARE TEHNICO-ECONOMICĂ 
2.1. Ideea corespunde obiectivului general şi obiectivelor specifice de 
politică 1: O europă mai inteligentă:  Obiectiv Specific Dezvoltarea 
capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate 
(10 pct),  şi/sau "Obiectiv Specific Impulsionarea creșterii și 
competitivității IMM-urilor" (10 pct) Nota: Informatia de la pct. 5 al Fisei 
de proiect de investiții din domenii de specializare inteligentă, impreună 
cu descrierea şi justificarea ideii de proiect vor trebui să dovedească 
corespondeţa cu obiectivele specifice menţionate în ghid. 

B. CRITERII DE EVALAUARE TEHNICO-ECONOMICĂ 
2.1. Ideea corespunde obiectivului general şi unui obiectiv specific de politică 1: 
O europă mai inteligentă:  Obiectiv Specific Dezvoltarea capacităților de 
cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate (20 pct),  şi/sau 
"Obiectiv Specific Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor" (20 
pct) Nota: Informatia de la pct. 5 al Fisei de proiect de investiții din domenii de 
specializare inteligentă, impreună cu descrierea şi justificarea ideii de proiect 
vor trebui să dovedească corespondeţa cu obiectivele specifice menţionate în 
ghid. 
Atenție! Se poate selecta corespondența cu un singur obiectiv specific, dintre 
cele două menționate în Ghidul Simplificat.  

Conform ultimului draft 
al Programului 
Operațional Regional 
2021-2027 pentru 
regiunea Nord-Vest. 

B. CRITERII DE EVALAUARE TEHNICO-ECONOMICĂ 
Investiția propusă prin proiect conduce la dezvoltarea pe plan 
international   
Valorificarea pe plan international a avantajelor sale specifice (incheierea 
de contracte cu clienți noi)- minim 3,  3 pct). Realizarea de alianţe şi 
cooperari şi creşterea numărului de afilieri la organizaţiile de profil 
internaţionale raportat la situația existentă la data depunerii cererii de 
finanțare (incheierea de strategii/parteneriate de colaborare/cooperare 
cu o societate de pe piața internațională)- minim 1, (3 pct) 
Creşterea numărului de tranzacţionări de transfer tehnologic în domenii 
identificate inclusiv către companii naţionale sau internaţionale- minim 2, 
(4 pct) Notă: Valorile propuse pentru aceşti trei indicatori vor trebui 
asumate inclusiv în proiectul depus în cadrul apelurilor ce se vor derula în 
perioada de finanţare 2021-2027. 

B. CRITERII DE EVALAUARE TEHNICO-ECONOMICĂ 
Investiția propusă prin proiect conduce la dezvoltarea pe plan international   
Valorificarea pe plan international a avantajelor sale specifice (incheierea de 
contracte cu clienți noi)- minim 3,  3 pct). Realizarea de alianţe şi cooperari şi 
creşterea numărului de afilieri la organizaţiile de profil internaţionale raportat 
la situația existentă la data depunerii cererii de finanțare (incheierea de 
strategii/parteneriate de colaborare/cooperare cu o societate de pe piața 
internațională)- minim 1, (3 pct) 
Creşterea numărului de tranzacţionări de transfer tehnologic  în domenii 
identificate inclusiv către companii naţionale sau internaţionale- minim 2, sau 
unde nu este cazul, lansarea și pe piețele internaționale a 
produsului/produselor dezvoltate (4 pct) Notă: Valorile propuse pentru aceşti 
trei indicatori vor trebui asumate inclusiv în proiectul depus în cadrul apelurilor 
ce se vor derula în perioada de finanţare 2021-2027. 

Conform dialogului cu 
Comisia Europeană și 
identificarea unor 
potențiale tipuri de 
proiecte care nu se 
incadrează corect în 
criteriu. 

 


