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Fişă verificare întreprindere 

Ajutor de Stat 

 

Denumire întreprindere  

Adresa  

Cod Fiscal  

Tip de Activitate D  

Titlu propunere  

 

 

 

1. Verificarea conformităţii administrative / Criterii conformitate administrativă 

Nr. 
crt 

Criteriu DA NU Observaţii 

1. 
Propunerea de proiect (expresia de interes) este în 
formatul Anexei nr. 1 

  
 

2. 
Declaraţia pe proprie răspundere privind 
eligibilitatea respectă formatul şi conţinutul Anexei 
nr. 2 

  
 

3. 
Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea 
dublei finanţări din fonduri publice respectă 
formatul şi conţinutul Anexei nr. 2 

  
 

4. 
Declaraţia întreprinderii de încadrare în categoria de 
IMM (unde este cazul) respectă formatul şi conţinutul 
Anexei nr. 2 

  
 

5. 
Declaraţie pe proprie răspundere privind ajutorul de 
minimis respectă formatul şi conţinutul Anexei nr. 2 

  
 

6. Certificat constatator emis de Registrul Comerţului    

7. Certificate fiscale    

 • De atestare fiscală    

 • De obligaţii bugetare    

8. Cazier judiciar al reprezentantului legal    

9. 
Copie după actul de identitate al reprezentantului 
legal 

  
 

10. Situaţii financiare pe ultimii 2 ani    

Întreprinderea îndeplineşte criteriile conformităţii 
administrative 
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2. Verificarea eligibilităţii solicitantului şi a propunerii de proiect / Criterii verificare eligibilitate 
 

Nr. 
crt 

Criteriu DA NU Observaţii 

Eligibilitate Întreprindere 

1. Întreprinderea este înregistrată şi desfăşoară activităţi în România  

• Extras emis de Registrul Comerţului sau document echivalent 

   

2. Întreprinderea solicitantă nu se află în dificultate  

• Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea 

• Certificate fiscale 

• Cazier judiciar 

   
 

3. Întreprinderea activează în alte sectoare economice decât cele 
excluse 

• Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea 

• Propunerea de proiect (Anexa 1 la contractul subsidiar, pct.1 
Descrierea activităților) 

   

4. Întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare din alte surse publice 
pentru aceleaşi costuri eligibile Declarație pe proprie răspundere 
privind evitarea dublei finanțări din fonduri publice 

   

5. Întreprinderea se încadrează într-una dintre categoriile:  
Declarația întreprinderii de încadrare în categoria de IMM (dacă 
este cazul): 

• întreprindere mică (inclusiv microîntreprindere)  

• întreprindere mijlocie 

• întreprindere mare 

   

Ajutor de Stat 

M1 Proiectul propus va fi derulat în România     

M2 Valoarea totală eligibilă solicitată nu depășește 1000 mii lei    

M3 Propunerea de proiect respectă restricția privind sprijinul pentru 
susținerea activităților de export către terțe țări sau către alte state 
membre ale UE (respectiv sprijin legat direct de cantitățile 
exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție 
sau de alte costuri curente legate de activitatea de export);  

   

M4 Propunerea de proiect nu va utiliza preferențial, în cadrul 
activităților care primesc sprijin, produse naționale față de produse 
importate 

   

M5 Propunerea de proiect se încadrează în domeniul/ subdomeniile de 
specializare inteligentă și sănătate declarate de organizația de 
cercetare în proiectul contractat cu OI Cercetare 

   

M6 Propunerea de proiect se încadrează în activitățile eligibile tip D 
prevăzute în contractul de finanțare (cererea de finanțare) al 
organizației de cercetare 

   

M7 Activitățile propuse in propunerea de proiect (în Anexa 1) sunt 
eligibile: 
- activități de cercetare industrială și/sau 
- dezvoltare experimentală în colaborare efectivă 
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Nr. 
crt 

Criteriu DA NU Observaţii 

M8 Cheltuielile  propuse in propunerea de proiect (în Anexa 1) sunt 
eligibile: 
-  cheltuieli cu personalul   

-  cheltuieli pentru instrumente și echipamente  în măsura în care 
acestea sunt utilizate în cadrul contractului cu întreprinderea și pe 
durata acestei utilizări 

-  cheltuielile aferente serviciilor de cercetare, precum și serviciilor 
de consultanță și serviciilor echivalente 
-  cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale 
-   cheltuieli pentru achiziția materialelor, consumabilelor și a altor 
produse similare 
F:  Cheltuieli generale de administrație 

   

M9 Bugetul propunerii de proiect este calculat conform regulilor 
ajutorului de stat 

   

M10 In cazul activităților de tip D, valoarea activităților CD prestate de 
organizația de cercetare în colaborare sunt de cel puțin 10% și cel 
mult 50% din valoarea totală a activităților CD realizate în 
colaborare cu întreprinderea 

   

 

 


