
   

 
 

FISA DE EVALURE 

1. Fișa de evaluare a conformității administrative și a eligibilității candidatului 

Criterii Elemente verificate 
 

DA NU 

A. Eligibilitatea candidaților   

A1. 

În copie, semnat și certificat conform 

cu originalul de către reprezentantul 

legal - statutul organizației/actul 

constitutiv/certificat de atestare fiscală 

prin care se face dovada că are ca 

obiect de activitate desfășurarea 

acelor activități solicitate și cuprinse 

în anunțul de selecție; 

Statutul organizației/actul constitutiv/ prin care se face 

dovada că are ca obiect de activitate desfășurarea acelor 

activități solicitate și cuprinse în anunțul de selecție în 

copie, semnat olograf sau electronic și certificat 

conform cu originalul de către reprezentantul legal 

  

A2. 

 Au ca obiect de activitate principal 

sau secundar activități de cercetare-

dezvoltare conform clasei de cod 

CAEN 72, subclaselor CAEN 721 - 

Cercetare-dezvoltare în științe 

naturale și inginerie, respectiv CAEN 

722 - Cercetare- dezvoltare în științe 

sociale și umaniste  

 

Certificat constatator in termen de valabilitate 
  

 A3. 

Au o activitate economică de cel puțin 

2 ani, iar rezultatul net al ultimului an 

financiar este pozitiv sau media 

rezultatelor financiare a ultimilor 2 ani 

este pozitivă  

 

Declaratii (Anexele anuntului de participare) si 

Bilanturile contabile pe anii 2020 si 2021, inclusiv 

dovada depunerii bilanturilor la ANAF. 

  

A4. 

În original - declarație pe propria 

răspundere (semnată de către 

reprezentantul legal) prin care își 

asumă angajamentul de a asigura 

resursele financiare și umane necesare 

în implementarea proiectului, pe toată 

durata de implementare a proiectului; 

declarație pe propria răspundere (semnată de către 

reprezentantul legal) prin care își asumă angajamentul 

de a asigura resursele financiare și umane necesare în 

implementarea proiectului, pe toată durata de 

implementare a proiectului 

  

A5. 

În original - cererea de participare 

completată și semnată - conform 

model anexat; 

Cerere de participare completat si semnata, anexata la 

dosar 
  

A6. 
Candidații sunt organizații de 

cercetare (IMM sau I Mare după caz). 

Se verifică Anexa 6. Declarație privind încadrarea în 

definiția organizației de cercetare 
  



   

 
 

A7. 
Candidații de cercetare de tip IMM 

îndeplinesc condițiile solicitate. 

Se verifică Anexa 8. Declarație privind încadrarea 

întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și 

mijlocii care desfășoară activitate de cercetare 

dezvoltare și condițiile: 

a) întreprinderea are o activitate economică de cel puțin 

2 ani; 

b) rezultatul net al ultimului an financiar este pozitiv 

SAU media rezultatelor financiare a ultimilor 2 ani este 

pozitivă; 

c) media cifrei de afaceri pe ultimii 2 ani este cel puțin 

egală cu valoarea solicitată de aceasta de la bugetul 

competiției. 

d) Întreprinderea are în obiectul de activitate și 

cercetare-dezvoltare (CAEN 72, subclasele CAEN 721- 

Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie, 

respectiv CAEN 722- Cercetare-dezvoltare în științe 

sociale și umaniste) 

  

A8. 

Candidații de cercetare de tip 

Întreprindere mare îndeplinesc 

condițiile solicitate. 

Se verifică Anexa 9. Declarație privind încadrarea 

întreprinderii în categoria întreprinderilor mari care 

desfășoară activitate de cercetare dezvoltare și 

condițiile: 

a)  întreprinderea are o activitate economică de cel puțin 

2 ani; 

b) rezultatul net al ultimului an financiar este pozitiv 

SAU media rezultatelor financiare a ultimilor 2 ani este 

pozitivă; 

c) media cifrei de afaceri pe ultimii 2 ani este cel puțin 

egală cu valoarea solicitată de aceasta de la bugetul 

competiției. 

d) Întreprinderea are în obiectul de activitate și 

cercetare-dezvoltare (CAEN 72, subclasele CAEN 721 

- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie, 

respectiv CAEN 722 Cercetare-dezvoltare în științe 

sociale și umaniste) 

  

A9. 

Candidații nu sunt declarați, conform 

legii, în stare de incapacitate de plată; 

nu au conturile blocate conform unei 

hotărâri judecătorești; nu au furnizat 

declarații inexacte; nu au încălcat 

prevederile unui alt contract de 

finanțare încheiat anterior cu o 

autoritate contractantă. 

Anexa 12b. Declarație pe propria răspundere privind 

eligibilitatea financiară a candidatilor 
  



   

 
 

A10. 

Candidații din categoria IMM și 

întreprinderile mari, au declarat 

beneficiarii reali. 

Se verifică Anexa 13, copie conform cu originalul a 

Declarației privind beneficiarii reali depusă la 

ONRC. 

  

A11. 

Candidații își asumă îndeplinirea 

indicatorilor de realizare și 

indicatorilor de rezultat peste nivelul 

minim specificat în Ghidul 

aplicantului C9, I5.  

Se verifică Anexa 14b. Declarații pe propria 

răspundere a candidaților prin care se certifică 

acceptarea implementării proiectului în organizație. 

  

A12. 
Candidații se obligă să depună 

declarația de TVA. 

Se verifică Anexa 16. Declarație TVA pentru 

candidați. 
  

A13. 

Candidații se angajează să respecte 

prevederile legale în domeniul 

conflictului de interese. 

Se verifică Anexa17c. Declarații pe proprie 

răspundere ale reprezentatului legal al candidatului 

privind conflictul de interese. 

  

A14. 

Candidatul va respecta prevederile 

legale in domeniul prelucrării datelor 

cu caracter personal. 

Se verifică Anexa 18c. Declarații consimțământ 

reprezentant legal privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal. 

  

D. Eligibilitatea Responsabililor de proiect ai candidaților și directorilor de proiecte specifice 

B1. 

Partenerii privați (IMM sau 

Întreprindere mare) vor participa la 

cofinanțarea proiectelor depuse de 

CRC 

Declarație pe proprie răspundere a reprezentatului legal 

al candidatului că va participa la cofinanțarea 

proiectelor depuse de CRC.  

  

B2. 
Partenerii IMM vor angaja minim câte 

un cercetător 

Durata pe care vor fi angajati va fi pe perioada de 

implementare și de sustenabilitate prevăzută de ghidul 

solicitantului. (În situația în care acest indicator nu va fi 

respectat, partenerul care nu va realiza indicatorul, va 

suporta corecțiile ce se vor aplica pentru nerealizarea 

indicatorului) 

 

  

B3. 

partenerul Intreprindere mare va 

angaja minim 5 cercetători (norma 

întreagă) care vor lucra în CRC 

Durata pe care vor fi angajati va fi pe perioada de 

implementare și de sustenabilitate prevăzută de ghidul 

solicitantului. (În situația în care acest indicator nu va fi 

respectat, partenerul care nu va realiza indicatorul, va 

suporta corecțiile ce se vor aplica pentru nerealizarea 

indicatorului) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

2. Fișa de evaluare calitativa a ofertantului/partenerului 

Nr. 

crt 

Item de evaluare Pct. 

max. 

Pct. 

eval. 

1 Demonstrarea expertizei companiei in domeniul proiectului fie ca obiect 

de activitate direct corelat fie ca activități complementare sau cross-

sectoriale – de exemplu expertiza in domeniul digitalizării serviciilor 

medicale, expertiza in domeniul extragerii, clasificării si analizei de date 

medicale, cercetare in domeniul IT&C, big data, AI etc. 

30  

2 Propunerea unui plan de lucru pentru contribuția la obiectivul proiectului 

si implicit la atingerea indicatorilor si rezultatelor așteptate (dupa cum este 

descris in anunțul de participare). Planul de lucru se va descrie folosind 

definițiile date de Ordinul MCID nr. 21451/2022 pentru cercetare 

fundamentală, industrială, dezvoltare experimentală și vor fi calculate 

corespunzător acestora, valorile de cofinanțare. 

50  

3 Experiența specifica a echipei propuse  - fiecare ofertant va propune o 

echipa minimala formata din 2 persoane. Se vor depune CV-urile 

persoanelor desemnate, in care se va evidentia experienta lor profesionala 

in in domeniul proiectului fie ca obiect de activitate direct corelat fie ca 

activități complementare sau cross-sectoriale – de exemplu expertiza in 

domeniul digitalizării serviciilor medicale, expertiza in domeniul 

extragerii, clasificării si analizei de date medicale, cercetare in domeniul 

IT&C, big data, AI etc. 

 

3 ani experiență medie a echipei – 5 puncte 

5 ani experiență medie a echipei – 10 puncte 

Intre 6-10 ani experiență medie a echipei – 15 puncte 

Peste 10 ani experiență medie a echipei – 20 puncte 

20  

 Total punctaj 100  

 

Comisie de evaluare  

1. Președinte 

2. Membru 

3. Membru 

 


