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COMPETIŢIA DESCHISA -  UEFISCDI 
Proiect de transfer la operatorul economic (PTE3) 2021 

 
  
 
UEFISCDI lanseaza competiția: Proiect de transfer la operatorul economic (PTE3)- 2021 în cadrul 
Subprogramului 2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare.  
 
 

Calendarul competiţiei 

Lansare Competiţie  - 23 August 2021 

Termen limita anuntare intentie UBB  -  6 septembrie 2021 

Primire cereri de finanţare  - 13 Septembrie, ora 16:00 

Procesul de evaluare  - 15 Septembrie – Noiembrie 2021 

Rezultate finale  - Decembrie 2021 

 
 
 
Condiții minimale de participare: 

Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-una din situațiile următoare:  

• se pornește de la o tehnologie validată în laborator (TRL1 4) și se concretizează cu o 

tehnologie validată în mediul industrial (TRL 5);  

•  se pornește de la o tehnologie validată în mediul industrial (TRL 5) și se concretizează cu 

o tehnologie demonstrată în mediul industrial (TRL 6);  

•  se pornește de la o tehnologie validată în laborator (TRL 4) şi se concretizează cu o 

tehnologie demonstrată în mediul industrial (TRL 6).  

 

 Propunerile de proiecte pot fi elaborate în următoarele domenii /subdomenii: 

1. Domenii de specializare inteligentă  

• Bioeconomia:  

• Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate:  
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• Energie, mediu și schimbări climatice:  

• Eco-nano-tehnologii și materiale avansate:  

2. Domenii de prioritate publică:  

• Sănătate (inclusiv știința medicamentului)  

• Patrimoniu și identitate culturală:  

 Propunerea de proiect este depusă de o întreprindere (coordonatorul proiectului), în sensul 

legislației în vigoare din domeniul ajutorului de stat , care are în obiectul său de activitate 

cercetare și dezvoltare tehnologică, în parteneriat cu cel puțin o organizație de cercetare de 

drept public. Din structura parteneriatului pot face parte şi alte întreprinderi (dacă fac parte din 

același cluster1 cu coordonatorul proiectului);   

Pentru constituirea de parteneriate recomandăm utilizarea platformei 

www.brainmap.ro/brokermap.  

Buget 

Finanțarea de la bugetul de stat este de max. 1.200.000 lei / proiect. 

Bugetul total al prezentei competiţii este de 55.000.000 lei. 

 Criterii de eligibilitate 

• Instituțiile participante (întreprinderile şi organizațiile de cercetare de drept public): 

 au personalitate juridică şi îsi desfăşoară activitatea în România; 

  nu sunt declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată; 

 nu au conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti; 

  nu au furnizat declaraţii inexacte cu privire la informaţiile solicitate de către UEFISCDI în 

vederea selectării contractanţilor; 

 
1 Prin cluster se înțelege o structură sau grup organizat, alcătuit de parteneri independenți (întreprinderi, organizații 
de cercetare, universități, autorități publice, organizații non-profit, firme de consultanță, camere de comerț, centre 
de formare profesională), cu scopul de a mări competitivitatea grupului, prin dezvoltarea producţiei de bunuri 
inovatoare (tehnologii, produse, servicii) pe baza activităților de inovare desfășurate în cooperare în cadrul grupului, 
inclusiv prin utilizarea în comun a resurselor, ca și prin schimbul ș1i/sau transferul de cunoștințe de specialitate şi 

care sunt înregistrate legal.  La nivelul unui proiect, finanțarea de la bugetul de stat solicitată de către 
întreprinderile participante în proiect trebuie să fie de minim 50% din valoarea totală a proiectului de la bugetul de 
stat. 
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  nu au încălcat prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o autoritate 

contractantă; 

  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; 

  pentru fiecare întreprindere participantă în proiect, media cifrei de afaceri pe ultimii 2 

ani trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea solicitată de aceasta de la bugetul de stat. 

  dacă o întreprindere depune mai multe propuneri de proiect în calitate de 

coordonator/partener, media cifrei de afaceri pe ultimii 2 ani trebuie să fie cel puțin egală 

cu valoarea solicitată de la bugetul de stat pentru toate proiectele depuse în prezenta 

competiţie;  

  Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere realizarea unor activităţi deja 

finanţate sau în curs de finanţare parţial sau integral din alte surse bugetare.  

  O persoană, în calitate de directorul de proiect, poate depune o singură cerere de 

finanțare în prezenta competiţie. 

Toate propunerile de proiecte ce nu respectă aceste criterii vor fi declarate neeligibile. 

Tipuri de activități eligibile 

- Cercetare industrială; 

- Dezvoltare experimentală; 

- Activităţi de inovare; 

- Studii de fezabilitate (pot fi decontate numai din surse proprii) 

Informaţii utile: 

Intentiile de participare se transmit pe email la adresa transfertehnologic@ubbcluj.ro pana la 

data de 6 septembrie 2021. 

CMTTC ofera sprijin in obtinerea semnaturilor necesare pentru documentele din partea UBB. 

Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 13 septembrie 2021, ora 16:00. 

Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: http://uefiscdi-

direct.ro 

Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul 

limită se gasesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat". 
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