Centralizator intrebari/răspunsuri/clarificăril la Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 1.2.1 - Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin
proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de
produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere Tip de proiect : Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off , apel
2022, formulate până la data de 12 iulie 2022
Nr.
crt
1

Înregistrat

330095

Tip Apel

SPIN OFF
START UP

Subiect

Buna ziua,
Ref: Apelul de proiecte nr. POC-A.1-A.1.2.1- C- 2022
In vederea intocmirii cererii de finantare si
participarea la competitia pentru Apelul de proiecte
nr. POC-A.1-A.1.2.1- C- 2022, va adresez rugamintea
sa ma ajutați cu raspunsuri la urmatoarele intrebari:
Managerul de proiect, este reprezentantul legal
al SRL-ului. Acesta poate sa ocupe o pozitie in echipa
de implementare (in activitatea de cercetaredezvoltare si in activităţile de introducere în
producție, în condițiile in care are studiile/calitațile
necesare)?
La capitolul VIII. Planul financiar, din Ghid se
precizeaza ”... RRF/C trebuie să fie aşadar mai mici
decât 4%..”. Rata rentabilităţii financiare a investiţiei
RRF/C poate fi mai mica decat ”0”?
Firma ce urmeaza sa aplice, detine un program
de calculator, creat la comanda de catre un
dezvoltator de software, pentru planificare si executie
bugetara, prin care drepturile de proprietate
intelectuala au fost cedate in integralitate.
Firma care detine acest program de calcutor,
indeplineste conditiile de eligibilitate pentru start-up,
prin prisma pct. 9 din CAPITOLUL 2. Reguli pentru

Raspuns
Referitor la solicitările
comunicam următoarele:

dumneavoastră,

vă

- managerul de proiect poate să ocupe poziție in
echipa care realizează activitățile de cercetare in
cadrul proiectului, daca pregătirea ii permite
aceasta;
-RRF/C trebuie să fie mai mica decât 4%
-obiectivul general al apelului este realizarea de
produse, tehnologii/procese noi sau semnificativ
îmbunătățite în scopul producției şi comercializării;
Programul de calculator trebuie sa indeplineasca
condițiile din Ghidul solicitantului, cap.2, pct.9 :
–să fie susceptibil de caracter tehnic;
–să fie susceptibil de aplicabilitate industrială;
–să îndeplinească condiția noutății;
– să implice un pas inventiv.
Cu privire la macheta financiară, vă facem cunoscut
faptul că aceasta a fost actualizată, fiind postata pe
site versiunea deblocată a acesteia.

acordarea finanțării, 2.1 A, ca rezultatul detinut sa fie
”Program de calculator” , in conditiile in care acest
software se doreste sa fie imbunatatit?
In incercarea de completare a Fisierului cu
Rentabilitatea investitiei din Macheta indicatori Start
Up Spin-off, calculele nu pot fi finalizate intrucat se
primeste mesajul ca exista o formula circulara. Daca
este o eroare de formula, la H9, in Fisierul cu
Rentabilitatea investitiei, este posibil sa obtin o noua
”Macheta indicatori Start Up Spin-off_final”?
Cu multumiri,
2

Buna ziua, va scriem in numele intreprinderii tip
startup
In ghidul specific apelului se menționează:

330102

SPIN OFF
START UP

"În conformitate cu regulile GDPR, în echipa de
management/implementare a proiectului trebuie să
fie desemnat un responsabil cu protecția datelor cu
caracter personal[1] (DPO), care va avea stabilite, prin
fișa postului, atribuții în acest sens.
Solicitantul se va asigura că persoana desemnată ca
responsabil cu protecția datelor cu caracter personal
deține cunoștințele de specialitate în dreptul și
practicile din domeniul protecției datelor și că a
absolvit un curs de instruire în domeniul GDPR
(certificat/diplomă de participare, absolvire etc).

In grila de verificare administrativă nu se menționează
dacă se verifica acest aspect la evaluare.

Se recomandă ca persoana să fie nominalizata în
cererea de finanțare, la momentul depunerii
acesteia.
Conform ghid solicitant, subcapitol 1.2, pag.4 -.in
echipa de management/implementare a proiectului
trebuie să fie desemnat un responsabil cu protecția
datelor cu caracter personal; ca urmare in CF, in
capitolul corespunzător (Resurse Umane implicate),
unde se înscriu membrii echipei de proiect, se va
nominaliza si această persoana (dacă deja exista
nominalizare) sau se va înscrie ca loc vacant și
această poziție; nu este criteriu de verificare, este in
sarcina aplicatului să se asigure de existența acestei
persoane pe durata derulării proiectului;

Întrebarea/clarificarea solicitată: este necesar sa fie
nominalizat din etapa de depunere acest "responsabil
GDPR/DPO" sau este un angajament al
Solicitantului/Beneficiarului de respectat in perioada
de implementare?
Cu stimă,
Bună ziua,
În urma anunțului de lansare a competițiilor
POC Acțiunea 1.2.1 – Stimularea cererii
întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI
derulate de întreprinderi – Tip de proiect:
Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off
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310465

PTI/ SPIN OFF
START UP

POC Acțiunea 1.2.1 – Stimularea cererii
întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI
derulate de întreprinderi – Tip de proiect: Proiect
tehnologic inovativ
vă rugăm să ne răspundeți la următoarea întrebare:
2 beneficiari diferiți doresc să dezvolte două
produse/servicii inovative diferite prin implementarea
câte unui proiect în cadrul competițiilor mai susmenționate.
Beneficiarii pornesc de la rezultate ale cercetării (nu
neapărat identice) dintr-o teză de doctorat a unei
aceleiași persoane. Acea persoană ar urma să fie
director de proiect pentru fiecare din cele 2 proiecte,
dar unul este de tip Întreprinderi inovatoare de tip
start-up și spin-off, celălalt este Proiect tehnologic
inovativ.
Vă rugăm să ne spuneți dacă cele două proiecte sunt
eligibile având același director de proiect. Nu am găsit
în ghidurile solicitantului vreo interdicție cu privire la
acest aspect.

Da, directorul de proiect poate fi același la ambele
tipuri de proiecte;

Cu stimă,
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330105

SPIN OFF
START UP

Stimată doamnă, stimate domn,
Am o întrebare legată de eligibilitatea proiectelor din
Acțiunea 1.2.1, Tip de proiect: Întreprinderi
inovatoare de tip start-up și spin-off, Apel 2022
folosind brevetele non-UE, în cazul meu un brevet
acordat în SUA.

Clarificare cu privire la interpretarea prevederilor
ghidurilor solicitantului aferente Acțiunii 1.2.1 –
apelurile POC/1025/1/3/Întreprinderi inovatoare de
tip start-up și spin-off – Apel 2022 și respectiv
POC/1033/1/3/Proiect Tehnologic Inovativ – Apel
2022

Problema pe care o am: în ghidul solicitantului de la
adresa
https://www.poc.research.gov.ro/uploads/competitii/
actiunea-1-2-1/sectiunea-c/2022/ghid-121-start-up-sispin-off.pdf
la pagina 14, la punctul a2 apare textul " brevetul
obținut în străinătate trebuie să fie validat în Romania
de către OSIM dacă este obținut intr-o țară non-UE; în
acest caz, suplimentar față de documentele de mai
sus, se va depune documentul de validare si traducere
a brevetului de către un traducător autorizat "

POC/1025/1/3/Întreprinderi inovatoare de tip Start
– up și Spin – off

Țin să precizez că în urma discuțiilor de astăzi cu doi
experți angajați în cadrul OSIM, DIRECŢIA BREVETE DE
INVENŢIE ŞI INFORMAŢII TEHNOLOGICE mi s-a
precizat că nu există noțiunea de "validare in
Romania" a patentelor non-UE și nu se poate emite
din partea OSIM "documentul de validare" pentru
brevetele non-UE.
Țin să precizez de asemenea că am transmis o
solicitare formala către OSIM în această speță pentru
brevetul de invenție acordat în SUA de către USPTO și
sper să primesc un răspuns oficial de la OSIM într-un
timp scurt.
Daca ajută, un link către brevetul meu din SUA este

În cadrul Cap. 2 Reguli pentru acordarea finanțării,
următoarele prevederi referitoare la depunerea
brevetelor/cererilor de brevete se vor interpreta
astfel:
A. Condiţii de eligibilitate pentru start-up
a)Pentru cazul brevet
a1) daca brevetul este înregistrat pe numele firmei
aplicante (titularul brevetului este firma aplicantă)
Documente justificative:
· copie brevet, conform cu originalul; brevetul este
înregistrat pe numele firmei aplicante (titularul
brevetului este firma aplicantă) și are maxim 8 ani
vechime, față de data depunerii cererii de finanţare;
Vechimea brevetului de maxim 8 ani se calculează de
la data de depozit (data depunerii cererii de brevet).

următorul: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vă rog să clarificați dacă este posibilă satisfacerea
condițiilor eliminatorii de la pagina 14 din ghid cu
acest brevet sau orice brevet obținut intr-o țară nonUE în condițiile date (OSIM pare să nu poată acorda
validarea în Romania pentru patente non-UE).

· rezumat (semnat de solicitant) al conţinutului (1-2
pagini) la care se referă brevetul, în care să se
evidenţieze rezultatele obţinute ce vor fi utilizate în
noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor
folosi aceste rezultate în proiect;
· dovada ca au fost plătite, în anul depunerii
proiectului, taxele de menținere în vigoare a
brevetului (dovada se va depune de solicitant

Vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru ajutor,
Dovada este un document emis de către OSIM din
care să reiasă că brevetul este în vigoare).
Această prevedere este aplicabilă solicitanților ai
căror brevete sunt obținute în România sau sunt
brevete europene cu efecte în România.
· Brevetul obtinut în străinătate trebuie să fie validat
în Romania de către OSIM, dacă este obținut intr-o
țară non-UE; în acest caz, suplimentar față de
documentele de mai sus, se va depune documentul
de validare si traducerea brevetului de către un
traducător autorizat.
CLARIFICARE: Brevetul obținut în străinătate trebuie
să fie validat în Romania de către OSIM, dacă este un
brevet european (EPO); în acest caz, suplimentar
față de documentele de mai sus, se va depune
traducerea brevetului european aşa cum a fost
depusă/publicată de OSIM. Conform art. 39 din
Legea 64/1991, republicata (legea naționala privind
brevetele de invenție), pentru brevetul obținut in
străinătate, altul decât un brevet european ale cărui
efecte au fost recunoscute în România, se va face
dovada ca a fost depusa o primă cerere de brevet in

Romania pentru invenţia care face obiectul
brevetului obţinut în străinătate. In caz contrar,
pentru brevetul obținut într-o tara non-UE, ca si
pentru brevetul european care nu a fost validat in
Romania, se va face dovada ca nu exista in Romania
un brevet echivalent pentru invenția conținută in
brevetul care sta la baza cererii de finanțare. Această
dovadă poate fi obţinută de la OSIM în baza unei
solicitări de efectuare a serviciului: echivalența în
România a unui document de brevet.

a2) dacă titularul brevetului nu este firma start-up
aplicantă
Documente justificative :
· copia brevetului care face obiectul contractului;
brevetul are maxim 8 ani vechime față de data
depunerii cererii de finanțare.
Vechimea brevetului de maxim 8 ani se calculează de
la data de depozit (data depunerii cererii de brevet).
· contract de cesiune sau licenţă între titularul
brevetului şi firma prin care se cedează firmei
drepturile de utilizare a brevetului, dacă titularul
brevetului nu este firma start-up aplicantă; în
contract se poate prevede clauza suspensivă prin
care se precizează că, doar dacă proiectul este
selectat pentru finanţare, se cedează firmei
drepturile de utilizare a brevetului; beneficiarii vor
insera o clauză suspensivă cu
următoarea
formă:”Contractul de cesiune sau licență este valid

din momentul semnării și intră în vigoare la data la
care proiectul cu titlul ... și cod MySMIS... este
selectat pentru finanțare.”;
·
rezumat (semnat de solicitant) al
conţinutului (1-2 pagini) la care se referă brevetul, în
care să se evidenţieze rezultatele obţinute ce vor fi
utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care
se vor folosi aceste rezultate în proiect;
dovada că au fost plătite, în anul depunerii
proiectului, taxele de menținere în vigoare a
brevetului care face obiectul contractului;
Dovada este un document emis de către OSIM din
care să reiasă că brevetul este în vigoare.
Această prevedere este aplicabilă solicitanților ai
căror brevete sunt obținute în România sau sunt
brevete europene cu efecte în România.
· Brevetul obtinut în străinătate trebuie să fie validat
în Romania de către OSIM, dacă este obținut intr-o
țară non-UE; în acest caz, suplimentar față de
documentele de mai sus, se va depune documentul
de validare si traducerea brevetului de către un
traducător autorizat.
CLARIFICARE: Brevetul obținut în străinătate trebuie
să fie validat în Romania de către OSIM, dacă este un
brevet european (EPO); în acest caz, suplimentar
față de documentele de mai sus, se va depune
traducerea brevetului european aşa cum a fost
depusă/publicată de OSIM. Conform art. 39 din
Legea 64/1991, republicata (legea naționala privind
brevetele de invenție), pentru brevetul obținut in

străinătate, altul decât un brevet european ale cărui
efecte au fost recunoscute în România, se va face
dovada ca a fost depusa o primă cerere de brevet in
Romania pentru invenţia care face obiectul
brevetului obţinut în străinătate. In caz contrar,
pentru brevetul obținut într-o tara non-UE, ca si
pentru brevetul european care nu a fost validat in
Romania, se va face dovada ca nu exista in Romania
un brevet echivalent pentru invenția conținută in
brevetul care sta la baza cererii de finanțare. Această
dovadă poate fi obţinută de la OSIM în baza unei
solicitări de efectuare a serviciului: echivalența în
România a unui document de brevet.

b) pentru cazul „cerere de brevet” (valabil doar
pentru cererile de brevet depuse în România)

b1) dacă cererea de brevet este înregistrată pe
numele firmei aplicante (titularul cererii de brevet
este firma aplicantă)
Documente justificative :
• Copie după cererea de brevet înregistrată pe
numele firmei aplicante;
Copia după cererea de brevet va cuprinde formularul
cererii de brevet, descrierea, revendicările şi, dacă
este cazul, desenele invenţiei. De asemenea, se va
depune un document emis de către OSIM din care să
reiasă că cererea de brevet nu a fost retrasă,
considerată retrasă sau respinsă.

• documentul de publicare a cererii de brevet în
Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI).
Publicarea trebuie să fie făcută în ultimii 8 ani
calculați la data depunerii cererii de finanțare;
• „Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS)
asupra brevetabilității” emis de OSIM sau „Opinie
scrisa emisă de OSIM în urma efectuării serviciului de
cercetare documentară pe baza soluției tehnice din
cererea de brevet”. Opinia din documentele emise
de OSIM trebuie să fie favorabilă;
În situaţia în care OSIM nu poate derula pentru
cererea de brevet procedura de întocmire
a„Raportului de documentare cu opinie scrisă
(RDOS) asupra brevetabilității, va fi solicitat la OSIM
serviciul cercetare documentară cu opinie asupra
noutății pentru soluția tehnică conţinută în cererea
de brevet indicându-se numărul cererii de brevet,
precum şi faptul că se solicită ca data de depozit a
cererii de brevet să fie data până la care va fi cercetat
stadiul tehnicii.
• rezumat (semnat de solicitant) al conținutului (1-2
pagini) la care se referă cererea de brevet, în care să
se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate
în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor
folosi aceste rezultate în proiect;
b2) dacă titularul cererii de brevet nu este firma
start-up aplicantă;
Documente justificative :

·
copia cererii de brevet
obiectul contractului;

care face

Copia după cererea de brevet va cuprinde formularul
cererii de brevet, descrierea, revendicările şi, dacă
este cazul, desenele invenţiei. De asemenea, se va
depune un document emis de către OSIM din care să
reiasă că cererea de brevet nu a fost retrasă,
considerată retrasă sau respinsă.

• documentul de publicare a cererii de brevet în
BOPI. Publicarea trebuie să fie făcută în ultimii 8 ani
calculați la data depunerii cererii de finanţare.

· „Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS)
asupra brevetabilității” emis de OSIM. Sau „Opinie
scrisă emisă de OSIM în urma efectuării serviciului de
cercetare documentară pe baza soluției tehnice din
cererea de brevet”.Opinia din documentele emise
de OSIM trebuie să fie favorabilă;
În situaţia în care OSIM nu poate derula pentru
cererea de brevet procedura de întocmire
a„Raportului de documentare cu opinie scrisă
(RDOS) asupra brevetabilității, va fi solicitat la OSIM
serviciul cercetare documentară cu opinie asupra
noutății pentru soluția tehnică conţinută în cererea
de brevet indicându-se numărul cererii de brevet,
precum şi faptul că se solicită ca data de depozit a
cererii de brevet să fie data până la care va fi cercetat
stadiul tehnicii.

· contract de cesiune sau licenţă între titularul cererii
de brevet şi firmă prin care se cedează firmei
drepturile de utilizare a cererii de brevet, și
brevetului după obţinerea lui, dacă titularul cererii
de brevet, nu este firma start-up aplicantă; în
contract se poate prevede clauza suspensivă prin
care se precizează că, doar, dacă proiectul cu titlul ...
și cod MySMIS... este selectat pentru finanţare, se
cedează firmei drepturile de utilizare a cererii de
brevet ; Beneficiarii vor insera o clauză suspensivă
cu următoarea formă:”Contractul de cesiune sau
licență este valid din momentul semnării și intră în
vigoare la data la care proiectul cu titlul ... și cod
MySMIS... este selectat pentru finanțare.”;
• rezumat (semnat de solicitant) al conținutului (1-2
pagini) la care se referă cererea de brevet, în care să
se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate
în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor
folosi aceste rezultate în proiect;
B. Condiţii de eligibilitate pentru spin-off
a) pentru cazul “brevet”:
a1) daca brevetul este înregistrat pe numele
directorului de proiect (titularul brevetului este
directorul de proiect):
Documente justificative:
• copie brevet; brevetul este înregistrat pe numele
directorului de proiect și are maxim 8 ani vechime,

față de data depunerii cererii de finanţare în cadrul
prezentei competiții;
Vechimea brevetului de maxim 8 ani se calculează de
la data de depozit (data depunerii cererii de brevet).
• declaraţie prin care titularul brevetului se
angajează ca, dacă proiectul este selectat pentru
finanţare, să încheie un contract de cesiune sau
licenţă cu firma spin-off, prin care să cedeze firmei
drepturile de utilizare a brevetului; contractul de
cesiune sau licenţă se va depune la semnarea
contractului, dacă proiectul este selectat pentru
finanţare; Se poate depune şi un contract de licenţă
sau cesiune cu clauza suspensivă. Beneficiarii vor
insera o clauză suspensivă care va avea următoarea
formă:”Contractul de cesiune sau licenţă este valid
din momentul semnării contractului şi intră în
vigoare la data la care se încheie contractul de
finanţare. Contractul se va încheia cu firma spin-off
înfiinţată.”;
• rezumat (semnat de solicitant) al conţinutului (1-2
pagini) la care se referă brevetul, în care să se
evidenţieze rezultatele obţinute ce vor fi utilizate în
noul proiect. Se va descrie şi modul în care se vor
folosi aceste rezultate în proiect;
• dovada că au fost plătite, în anul depunerii
proiectului, taxele de menținere în vigoare a
brevetului (dovada plății se va depune de către
solicitant și va fi obținută de la deținătorul
brevetului);
Dovada este un document emis de către OSIM din
care să reiasă că brevetul este în vigoare).

Această prevedere este aplicabilă solicitanților ai
căror brevete sunt obținute în România sau sunt
brevete europene cu efecte în România.
• brevetul obtinut în străinătate trebuie să fie validat
în Romania de către OSIM, inclusiv dacă este obținut
intr-o țară non-UE; în acest caz, suplimentar față de
documentele de mai sus, se va depune documentul
de validare si traducere a brevetului de către un
traducător autorizat.
CLARIFICARE: Brevetul obținut în străinătate trebuie
să fie validat în Romania de către OSIM, dacă este un
brevet european (EPO); în acest caz, suplimentar
față de documentele de mai sus, se va depune
traducerea brevetului european aşa cum a fost
depusă/publicată de OSIM. Conform art. 39 din
Legea 64/1991, republicata (legea naționala privind
brevetele de invenție), pentru brevetul obținut in
străinătate, altul decât un brevet european ale cărui
efecte au fost recunoscute în România, se va face
dovada ca a fost depusa o primă cerere de brevet in
Romania pentru invenţia care face obiectul
brevetului obţinut în străinătate. In caz contrar,
pentru brevetul obținut într-o tara non-UE, ca si
pentru brevetul european care nu a fost validat in
Romania, se va face dovada ca nu exista in Romania
un brevet echivalent pentru invenția conținută in
brevetul care sta la baza cererii de finanțare. Această
dovadă poate fi obţinută de la OSIM în baza unei
solicitări de efectuare a serviciului: echivalența în
România a unui document de brevet.

a2) dacă titularul brevetului nu este directorul de
proiect şi titularul este organizaţia de cercetare de
drept public (instituţie de CD sau de învăţământ
superior) în care este angajat directorul de proiect
Documente justificative :
· copie brevet; brevetul are maxim 8 ani vechime,
față de data depunerii cererii de finanţare în cadrul
prezentei competiții; titularul brevetului este
organizaţia de cercetare de drept public (instituţie
de CD sau de învăţământ superior) în care este
angajat directorul de proiect;
Vechimea brevetului de maxim 8 ani se calculează de
la data de depozit (data depunerii cererii de brevet).
· rezumat (semnat de solicitant) al conţinutului (1-2
pagini) la care se referă brevetul, în care să se
evidenţieze rezultatele obţinute ce vor fi utilizate în
noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor
folosi aceste rezultate în proiect;
· dovada ca au fost plătite, în anul depunerii
proiectului, taxele de menținere în vigoare a
brevetului care face obiectul contractului;
Dovada este un document emis de către OSIM din
care să reiasă că brevetul este în vigoare).
Această prevedere este aplicabilă solicitanților ale
căror brevete sunt obținute în România sau sunt
brevete europene cu efecte în România.

· brevetul obtinut în străinătate trebuie să fie validat
în Romania de către OSIM dacă este obținut intr-o
țară non-UE; în acest caz, suplimentar față de
documentele de mai sus, se va depune documentul
de validare si traducere a brevetului de către un
traducător autorizat.
CLARIFICARE: Brevetul obținut în străinătate trebuie
să fie validat în Romania de către OSIM, dacă este un
brevet european (EPO); în acest caz, suplimentar
față de documentele de mai sus, se va depune
traducerea brevetului european aşa cum a fost
depusă/publicată de OSIM. Conform art. 39 din
Legea 64/1991, republicata (legea naționala privind
brevetele de invenție), pentru brevetul obținut in
străinătate, altul decât un brevet european ale cărui
efecte au fost recunoscute în România, se va face
dovada ca a fost depusa o primă cerere de brevet in
Romania pentru invenţia care face obiectul
brevetului obţinut în străinătate. In caz contrar,
pentru brevetul obținut într-o tara non-UE, ca si
pentru brevetul european care nu a fost validat in
Romania, se va face dovada ca nu exista in Romania
un brevet echivalent pentru invenția conținută in
brevetul care sta la baza cererii de finanțare. Această
dovadă poate fi obţinută de la OSIM în baza unei
solicitări de efectuare a serviciului: echivalența în
România a unui document de brevet.
· contract de cesiune sau licenţă între titularul
brevetului (instituția de cercetare de drept public în
care este angajat directorul de proiect) şi directorul
de proiect prin care se cedează directorului de
proiect drepturile de utilizare a brevetului; în

contract se poate prevede clauza suspensivă prin
care se precizează că, doar dacă proiectul este
selectat pentru finanţare, se cedează drepturile de
utilizare a brevetului; se va insera o clauză
suspensivă cu următoarea formă:”Contractul de
cesiune sau licență este valid din momentul
semnării și intră în vigoare la data la care proiectul
cu titlul .... și cod MySMIS........ este selectat pentru
finanțare.”; sau
· declaraţie prin care titularul brevetului se
angajează ca, dacă proiectul este selectat pentru
finanţare, să încheie un contract de cesiune sau
licenţă cu firma spin-off, prin care să cedeze firmei
drepturile de utilizare a brevetului; contractul de
cesiune sau licenţă se va depune la semnarea
contractului, dacă proiectul este selectat pentru
finanţare; Se poate depune şi un contract de licenţă
sau cesiune cu clauza suspensivă. Beneficiarii vor
insera o clauză suspensivă care va avea următoarea
formă:”Contractul de cesiune sau licenţă este valid
din momentul semnării contractului şi intră în
vigoare la data la care se încheie contractul de
finanţare. Contractul se va încheia cu firma spin-off
înfiinţată.

b) Pentru cazul „cerere de brevet” (valabil doar
pentru cererile de brevet depuse în România)
b1) cererea de brevet , înregistrată pe numele
directorului de proiect (titularul brevetului este
directorul de proiect)
Documente justificative:

· copie după cererea de brevet înregistrată pe
numele directorului de proiect (titularul brevetului
este directorul de proiect);
Copia după cererea de brevet va cuprinde formularul
cererii de brevet, descrierea, revendicările şi, dacă
este cazul, desenele invenţiei. De asemenea, se va
depune un document emis de către OSIM din care să
reiasă că cererea de brevet nu a fost retrasă,
considerată retrasă sau respinsă.
· documentul de publicare a cererii de brevet în
BOPI. Publicarea trebuie să fie făcută în ultimii 8 ani
calculați la data depunerii cererii de finanţare în
cadrul prezentei competiții; În situația în care
cererea de brevet nu este publicată în Buletinul
Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI),
beneficiarul va transmite o declarație prin care se
angajează că va depune documentul de publicare a
cererii de brevet în Buletinul Oficial de Proprietate
Intelectuală (BOPI), la momentul contractării, sub
sancțiunea neîncheierii contractului în caz contrar;
· „Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS)
asupra brevetabilității”emis de OSIM sau ”Opinie
scrisă emisă de OSIM în urma efectuării serviciului de
cercetare documentară pe baza soluției tehnice din
cererea de brevet”. Opinia din documentele emise
de OSIM trebuie să fie favorabilă;
În situaţia în care OSIM nu poate derula pentru
cererea de brevet procedura de întocmire
a„Raportului de documentare cu opinie scrisă
(RDOS) asupra brevetabilității, va fi solicitat la OSIM
serviciul cercetare documentară cu opinie asupra

noutății pentru soluția tehnică conţinută în cererea
de brevet indicându-se numărul cererii de brevet,
precum şi faptul că se solicită ca data de depozit a
cererii de brevet să fie data până la care va fi cercetat
stadiul tehnicii.
· declaraţie prin care titularul cererii de brevet se
angajează ca, dacă proiectul este selectat pentru
finanţare, să încheie un contract de cesiune sau
licenţă cu firma spin-off, prin care să cedeze firmei
drepturile de utilizare a cererii de brevet şi
brevetului după obținerea lui ; contractul de cesiune
sau licenţă se va depune la semnarea contractului,
dacă proiectul este selectat pentru finanţare; Se
poate depune şi un contract de licenţă sau cesiune
cu clauza suspensivă. Beneficiarii vor insera o clauză
suspensivă care va avea
următoarea
formă:”Contractul de cesiune sau licenţă este valid
din momentul semnării contractului şi intră în
vigoare la data la care se încheie contractul de
finanţare. Contractul se va încheia cu firma spin-off
înfiinţată.”;
· rezumat (semnat de solicitant) al conţinutului (1-2
pagini) la care se referă cererea de brevet, în care să
se evidenţieze rezultatele obţinute ce vor fi utilizate
în noul proiect. Se va descrie şi modul în care se vor
folosi aceste rezultate în proiect.
b2) dacă titularul cererii de brevet este organizaţia
de cercetare de drept public (instituţie de CD sau de
învăţământ superior) în care este angajat directorul
de proiect:
Documente justificative:

· copia cererii de brevet care face obiectul
contractului; titularul cererii de brevet este
organizaţia de cercetare de drept public (instituţie
de CD sau de învăţământ superior)în care este
angajat directorul de proiect;
Copia după cererea de brevet va cuprinde formularul
cererii de brevet, descrierea, revendicările şi, dacă
este cazul, desenele invenţiei. De asemenea, se va
depune un document emis de către OSIM din care să
reiasă că cererea de brevet nu a fost retrasă,
considerată retrasă sau respinsă.
· documentul de publicare a cererii de brevet în
BOPI. Publicarea trebuie să fie făcută în ultimii 8 ani
calculați la data depunerii cererii de finanţare în
cadrul prezentei competiții;
· „ Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS)
asupra brevetabilității”emis de OSIM sau „Opinie
scrisă emisă de OSIM în urma efectuării serviciului de
cercetare documentară pe baza soluției tehnice din
cererea de brevet”.Opinia din documentele emise
de OSIM trebuie să fie favorabilă;
În situaţia în care OSIM nu poate derula pentru
cererea de brevet procedura de întocmire
a„Raportului de documentare cu opinie scrisă
(RDOS) asupra brevetabilității, va fi solicitat la OSIM
serviciul cercetare documentară cu opinie asupra
noutății pentru soluția tehnică conţinută în cererea
de brevet indicându-se numărul cererii de brevet,
precum şi faptul că se solicită ca data de depozit a
cererii de brevet să fie data până la care va fi cercetat
stadiul tehnicii.

· rezumat (semnat de solicitant) al conţinutului (1-2
pagini) la care se referă cererea de brevet, în care să
se evidenţieze rezultatele obţinute ce vor fi utilizate
în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor
folosi aceste rezultate în proiect.
· contract de cesiune sau licenţă între titularul cererii
de brevet, organizaţia de cercetare de drept public
(instituţie de CD sau de învăţământ superior) şi
directorul de proiect prin care se cedează
directorului de proiect drepturile de utilizare a
cererii de brevet, și brevetului după obţinerea lui; în
contract se poate prevede clauza suspensivă prin
care se precizează că, doar, dacă proiectul cu titlul ...
și cod MySMIS... este selectat pentru finanţare, se
cedează drepturile de utilizare a cererii de brevet şi
brevetului după obținerea lui ; Beneficiarii vor insera
o
clauză
suspensivă
cu
următoarea
formă:”Contractul de cesiune sau licență este valid
din momentul semnării și intră în vigoare la data la
care proiectul cu titlul ... și cod MySMIS... este
selectat pentru finanțare.”;sau
· declaraţie prin care directorul de proiect se
angajează că, dacă proiectul este selectat pentru
finanţare, să încheie un contract de cesiune sau
licenţă cu firma spin-off, prin care să cedeze firmei
drepturile de utilizare a rezultatelor de cercetare
firmei spin-off înființate; contractul de cesiune sau
licenţă se va depune la semnarea contractului, dacă
proiectul este selectat pentru finanţare; Se poate
depune şi un contract de licenţă sau cesiune cu
clauza suspensivă. Beneficiarii vor insera o clauză
suspensivă care va avea
următoarea
formă:”Contractul de cesiune sau licenţă este valid

din momentul semnării contractului şi intră în
vigoare la data la care se încheie contractul de
finanţare. Contractul se va încheia cu firma spin-off
înfiinţată.

POC/1033/1/3/Proiect Tehnologic Inovativ
În cadrul Cap. 2 Reguli pentru acordarea finanțării,
următoarele prevederi referitoare la depunerea
brevetelor/cererilor de brevete se vor interpreta
astfel:
a)pentru cazul brevet
a1) daca brevetul este înregistrat pe numele firmei
aplicante (titularul brevetului este firma aplicantă)
Documente justificative:
• copie brevet, conform cu originalul; brevetul este
înregistrat pe numele firmei aplicante (titularul
brevetului este firma aplicantă) şi are maximum 8 ani
vechime, faţă de data depunerii cererii de finanţare;
Vechimea brevetului de maxim 8 ani se calculează de
la data de depozit (data depunerii cererii de brevet).
• referat (1-4 pagini) care să cuprindă:
-rezumat al conținutului la care se referă brevetul în
care să se evidenţieze rezultatele obţinute
-descriere care să demonstreze că rezultatele
obţinute au parcurs etape de cercetare industriala
ce permit în cadrul proiectului realizarea inovării
propuse.
•dovada că au fost plătite, în anul depunerii
proiectului, taxele de menţinere în vigoare a
brevetului care face obiectul contractului;

Dovada este un document emis de către OSIM din
care să reiasă că brevetul este în vigoare).
Această prevedere este aplicabilă solicitanților ai
căror brevete sunt obținute în România sau sunt
brevete europene cu efecte în România.
a2) dacă titularul brevetului nu este întreprinderea
aplicantă
Documente justificative:
•copia brevetului care face obiectul cererii de
finanțare; brevetul are maximum 8 ani vechime față
de data depunerii cererii de finanțare
Vechimea brevetului de maxim 8 ani se calculează de
la data de depozit (data depunerii cererii de brevet).
•contract de cesiune sau licenţă între titularul
brevetului şi firma prin care se cedează firmei
drepturile de utilizare a brevetului, dacă titularul
brevetului nu este firma aplicantă; în contract se
poate prevede clauza suspensivă prin care se
precizează că, doar dacă proiectul este selectat
pentru finanţare, se cedează firmei drepturile de
utilizare a brevetului; în această situaţie beneficiarii
vor insera o clauză suspensivă cu următoarea formă:
”Contractul de cesiune sau licenţa este valid din
momentul semnării şi intră în vigoare la data la care
proiectul cu titlul……şi codul MySMIS…….este
selectat pentru finanţare.”;
•referat (1-4 pagini) care să cuprindă:
-rezumat al conţinutului la care se referă brevetul în
care să se evidenţieze rezultatele obţinute

-descriere care să demonstreze că rezultatele
obţinute au parcurs etape de cercetare industriala
ce permit în cadrul proiectului realizarea tipului de
inovare propusă.
•dovada că au fost plătite, în anul depunerii
proiectului, taxele de menţinere în vigoare a
brevetului care face obiectul contractului;
Dovada este un document emis de către OSIM din
care să reiasă că brevetul este în vigoare).
Această prevedere este aplicabilă solicitanților ai
căror brevete sunt obținute în România sau sunt
brevete europene cu efecte în România.
•Brevetele obţinute în străinătate vor trebui să fie
validate în România de către OSIM, iar pentru
acestea, suplimentar faţă de documentele de mai
sus, se va depune documentul de validare şi
traducerea brevetului de către un traducător
autorizat.
CLARIFICARE: Brevetul obținut în străinătate trebuie
să fie validat în Romania de către OSIM, dacă este un
brevet european (EPO); în acest caz, suplimentar
față de documentele de mai sus, se va depune
traducerea brevetului european aşa cum a fost
depusă/publicată de OSIM. Conform art. 39 din
Legea 64/1991, republicata (legea naționala privind
brevetele de invenție), pentru brevetul obținut in
străinătate, altul decât un brevet european ale cărui
efecte au fost recunoscute în România, se va face
dovada ca a fost depusa o primă cerere de brevet in
Romania pentru invenţia care face obiectul

brevetului obţinut în străinătate. In caz contrar,
pentru brevetul obținut într-o tara non-UE, ca si
pentru brevetul european care nu a fost validat in
Romania, se va face dovada ca nu exista in Romania
un brevet echivalent pentru invenția conținută in
brevetul care sta la baza cererii de finanțare. Această
dovadă poate fi obţinută de la OSIM în baza unei
solicitări de efectuare a serviciului: echivalența în
România a unui document de brevet.
b)Pentru cazul ,,cerere de brevet” (valabil doar
pentru cererile de brevet depuse în România)
b1) dacă cererea de brevet este înregistrată pe
numele firmei aplicante (titularul cererii de brevet
este firma aplicantă)
Documente justificative:
•Copie dupa cererea de brevet înregistrată pe
numele firmei aplicante;
Copia după cererea de brevet va cuprinde formularul
cererii de brevet, descrierea, revendicările şi, dacă
este cazul, desenele invenţiei. De asemenea, se va
depune un document emis de către OSIM din care să
reiasă că cererea de brevet nu a fost retrasă,
considerată retrasă sau respinsă.
•Documentul de publicare a cererii de brevet în
Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI).
Publicarea trebuie să fie făcută în ultimii 8 ani
calculaţi la data depunerii cererii de finanţare;

•"Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS)
asupra brevetabilității emis de OSIM sau „Opinie
scrisă emisă de OSIM în urma efectuării serviciului de
cercetare documentară pe baza soluției tehnice din
cererea de brevet’’. Opinia din documentele emise
de OSIM trebuie să fie favorabilă;
În situaţia în care OSIM nu poate derula pentru
cererea de brevet procedura de întocmire
a„Raportului de documentare cu opinie scrisă
(RDOS) asupra brevetabilității, va fi solicitat la OSIM
serviciul cercetare documentară cu opinie asupra
noutății pentru soluția tehnică conţinută în cererea
de brevet indicându-se numărul cererii de brevet,
precum şi faptul că se solicită ca data de depozit a
cererii de brevet să fie data până la care va fi cercetat
stadiul tehnicii.
• Referat (1-4 pagini) care să cuprindă:
-rezumat al conținutului la care se referă cererea de
brevet în care să se evidențieze rezultatele obținute
-descriere care să demonstreze că rezultatele
obținute au parcurs etape de cercetare industrialace
permit in cadrul proiectului realizarea tipului de
inovare propusă.
b2) dacă titularul cererii de brevet, nu este firmă
aplicantă
Documente justificative :
•copia cererii de brevet care face obiectul
contractului.

Copia după cererea de brevet va cuprinde formularul
cererii de brevet, descrierea, revendicările şi, dacă
este cazul, desenele invenţiei. De asemenea, se va
depune un document emis de către OSIM din care să
reiasă că cererea de brevet nu a fost retrasă,
considerată retrasă sau respinsă.
•documentul de publicare a cererii de brevet în
BOPI. Publicarea trebuie să fie făcută în ultimii 8 ani
calculați la data depunerii cererii de finanțare.

•Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS)
asupra brevetabilității emis de OSIM sau ,,Opinie
scrisă emisă de OSIM în urma efectuării serviciului de
cercetare documentară pe baza soluției tehnice din
cererea de brevet". Opinia din documentele emise
de OSIM trebuie să fie favorabilă;
În situaţia în care OSIM nu poate derula pentru
cererea de brevet procedura de întocmire
a„Raportului de documentare cu opinie scrisă
(RDOS) asupra brevetabilității, va fi solicitat la OSIM
serviciul cercetare documentară cu opinie asupra
noutății pentru soluția tehnică conţinută în cererea
de brevet indicându-se numărul cererii de brevet,
precum şi faptul că se solicită ca data de depozit a
cererii de brevet să fie data până la care va fi cercetat
stadiul tehnicii.
•contract de cesiune sau licență între titularul cererii
de brevet și firma prin care se cedează firmei
drepturile de utilizare a cererii de brevet și
brevetului după obținerea lui, dacă titularul cererii

de brevet, nu este firmă aplicantă; în contract se
poate prevede clauza suspensivă prin care se
precizează că, doar dacă proiectul cu titlul……și codul
MySMIS este selectat pentru finanțare, se cedează
firmei drepturile de utilizare a cererii de brevet;
În această situaţie beneficiarii vor insera o clauză
suspensivă cu următoarea formă: ’’Contractul de
cesiune sau licență este valid din momentul semnării
și intra în vigoare la data la care proiectul cu
titlul……și codul MySMIS…… este selectat pentru
finanțare.”.
•referat (1-4 pagini) care să cuprindă:
- rezumat al conținutului la care se referă cererea de
brevet în care să se evidențieze rezultatele obținute;
- descriere care să demonstreze că rezultatele
obținute au parcurs etape de cercetare industriala
ce permit in cadrul proiectului realizarea inovării
propuse.
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SPIN OFF
START UP

Buna ziua! Pentru ca informatiile pe site sunt neclare
va rog sa ne transmiteti cand se lanseaza apelul de
proiecte nr. POC-A.1-A.1.2.1- C- 2022. Orice alte
informatii necesare (ghid actualizat etc), ne-ar fi de un
real folos. Multumim!

Buna ziua,
Ca urmare a solicitării Dumneavoastră vă aducem la
cunoștința faptul că apelul de proiecte POC-A.1A.1.2.1- C- 2022 a fost lansat in cadrul sistemului
informatic MySMIS la data de 16.06.2022, codul de
apel fiind POC/1025/1/3/Stimularea cererii
întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI
derulate de întreprinderi individual sau în
parteneriat cu institute de CD şi universități, în
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SPIN OFF
START UP

Buna ziua,
Care este calendarul pentru
Acțiunea 1.2.1, Tip de proiect: Întreprinderi
inovatoare de tip start-up și spin-off, Apel 2022?
Multumesc

Buna ziua,
7

330113

SPIN OFF
START UP

Referitor la apelul de proiecte POC-A.1-A.1.2.1- C2022 vă rugăm să ne ajutati cu clarificarea
următorului aspect:

scopul inovării de procese și de produse în sectoarele
economice care prezintă potențial de creștere.
Informații privind ghidul solicitantului aferent
apelului de proiecte POC-A.1-A.1.2.1- C- 2022 pot fi
accesate la adresele web https://mfe.gov.ro/pocghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-2-1-tip-deproiect-intreprinderi-inovatoare-de-tip-start-up-sispin-off/
si
respectiv
https://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4404/s
emnat-ordinul-mipe-nr-875-06-06-2022-pentruaprobarea-ghidului-solicitantului-aferent-ac-iunii-12-1-tip-de-proiect-intreprinderi-inovatoare-de-tipstart-up-i-spin-off-apel-2022
Buna ziua,
Ca urmare a solicitării Dumneavoastră vă informăm
următoarele: calendarul se desfăsoară cu
respectarea prevederilor și a termenelor precizate
în procedurile de lucru – Procedura Operationala
de Evaluare și Selecție disponibila la adresa web
https://www.poc.research.gov.ro/uploads/instructi
uni-beneficiari/proceduri-operationale/proceduraevaluare-si-selectie-oic-sesc-ed-iii-rev-iii-feb-2022fin-si-a-1.pdf
și Procedura Operațională de Contractare
disponibilă la adresa web
https://www.poc.research.gov.ro/uploads/instructi
uni-beneficiari/proceduri-operationale/proceduracontractare-oic-sesc-ed-iii-rev-ii-feb-2022-fin-sianexe-s.pdf
Buna ziua,
Ca urmare a solicitării Dumneavoastră vă informăm
următoarele: la data depunerii proiectului, se vor
calcula 3 ani calendaristici.

Definitia start-up conform cap. 1.5 din ghidul
solicitantului este ”Start-up-uri: întreprinderi,
înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile
comerciale, care înregistrează o vechime de
maximum 3 ani la data depunerii cererii de finanțare.”
In acest context, o intreprindere in luna mai 2019 este
considerata start-up eligibil in cadrul programului de
finantare?
Vă mulțumim anticipat pentru raspuns!
Buna ziua!
In calitate de potential beneficiar al finantarii
nerambursabile prin POC-A.1-A.1.2.1- C- 2022, va
rugam sa ne transmiteti punctul dv de vedere la
urmatoarea speta:
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330115

SPIN OFF
START UP

Buna ziua,
Ca urmare a solicitării Dumneavoastră vă informăm
- O societate comerciala are incheiat un contract de
următoarele: solicitantii trebuie sa indeplineasca
cercerate -dezvoltare -invoare cu o universitate de
conditiile de eligibilitate pentru acordarea
prestigiu, din anul 2020. S-au obtinut rezultatele
finantarii, astfel contractul de cesiune se va incheia
scontate in urma cercetarii, iar contractul a fost
intre institutia de cercetare si solicitantul in cadrul
decontat proportional cu serviciile prestate.
apelului, conform ghid capitol 2/2.1 pct. A.9.e;
Actionarul acestei societăți mai detine un start-up in
deasemenea se va tine cont si de precizarea din
proportie de 50%, start-up eligibil pe programul
ghid de la pct.12 din cadrul aceluiasi capitol si
anterior mentionat.
subcapitol , referitor la acordardarea ajutorului de
Intrebarea noastra este :
minimis si a conditiilor legate de acesta, respectiv
Contractul de cercetare- dezvolatre- inovare al primei
12. Valoarea ajutoarelor „de minimis” de care a
societăți, cu tot ce deriva din el, poate fi CESIONAT
beneficiat întreprinderea în ultimii 3 ani fiscali
start-upului detinut de acelasi actionar, pentru a se
(inclusiv anul curent) trebuie să fie sub plafonul
accesa finantarea prin POC? In urma finantarii primite,
legal admis pentru ajutorul „de minimis”
noua societate va finaliza cercetarea cu punerea in
fabricatie a produselor eco-inovative.
In speranta edificarii noastre cat mai urgent, va
multumim anticipat.
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310479

SPIN OFF
START UP
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330116

SPIN OFF
START UP

Buna ziua! Supunem atentiei dv urmatoarea speta,
deorece nu ne este clar din ghidul solicitatului, pe
programul :
POC, axa 1 - actiunea 1.2.1Stimularea cererii
întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI
derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat
cu institutele de CD șiuniversități, în scopul inovării de
procese și de produse în sectoarele economice care
prezintă potențial de creștere .
O societate comerciala, nouinfiintata, start up, care
doreste sa obtina produse inovative si care
intentioneaza sa incheie un contract de cercetaredezvoltare- inovare cu o universitate, dar care la
momentul deschideri apelului de proiecte nu detine
un REZULTAT AL CERCETARII( NEAVAND INCA UN
CONTRACT SIACTIVITATI IN ACEST SENS), si nu poate
depune documente in acest sens la cererea de
finantare, ESTE ELIGIBILA pe acest program?
Firma indeplineste conditiile de eligibilitate, ca startup , dar intentioneaza sa inceapa activitatea de
inovare odata cu implementarea proiectului, neavand
inacest sens nimic intreprins in acest sens. Activitatea
de cercetare va fi achizitionata de la o universitate si
finantata prin program.
Din ghidulconsultantului intelegem ca trebuie sa fie
start-up,dar sa fi intreprins o cercetare care sa fie
finalizata cu un rezultat la momentul depunerii. Daca
intelegem bine, activitatea de cercetare finantata prin
program in ce mai consta daca ea se cere a fi
efectuata inainte ?
Va rugam de asemenea sa ne indrumati catre un
contact de la AM- POC Cu stima,
Buna ziua!

Buna ziua,
Ca urmare a solicitării Dumneavoastră vă informăm
următoarele: conform ghid solicitant, documentele
justificative pentru rezultate de CD precum si
conditiile pe care acestea trebuie sa le
indeplineasca , sunt precizate in capitol 2,
subcapitol 2.1; daca solicitantul nu detine un
rezultat din activitatea proprie, acesta poate incheia
contracte de cesiune, licenta pentru a obtine
aceste rezultate.

Ca urmare a solicitării Dumneavoastră, va informam
urmatoarele: plafoanele salariale din tabelul 2,

Plafonarea salariilor la nivelul valorilor din tabelul 2,
art .26, HG 583/2015 se aplica si urmatoarelor
cheltuieli eligibile:
2.1.Cheltuieli de personal (cheltuieli salariale și de
deplasare pentru personalul implicat în activităţile de
introducere în producție a rezultatelor cercetării şi
realizarea produsului); (categoria 25/ subcategoria 90;
(categoria 27/ subcategoria 96)

art.26, HG 583/2015, se refera la cheltuielile
salariale pe proiect, ca urmare se vor aplica tuturor
activitatilor prevazute in proiect (inclusiv activitatea
2.1 din ghidul solicitantului); diferenta in stabilirea
plafoanelor conform HG 583, este data de
calificarea fiecarui membru din echipa de
management/de implementare;

sau se refera doar la salariile personalului de
cercetare?
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302772

302773

SPIN OFF
START UP

SPIN OFF
START UP

Stimata Doamna, Stimate Domn, Un cercetator dintro organizatie de cercetare doreste sa transmita o
propunere de proiect pentru infiintarea unui spin off.
(Tip de proiect - Întreprinderi inovatoare de tip startup
şi spin-off, POC-A.1-A.1.2.1- C- 2022). Va rugam sa ne
indicatii din cont va face transmiterea proiectului.
Stim ca platforma MYSMIS se adreseaza institutiilor cu
personalitate juridica, Avem Înscrie o persoană
juridică pentru a depune cereri de finanțare pe
platforma MySMIS2014! Poate depune o persoana
fizica
propunerea de proiect? Apreciem un raspuns cat mai
curand posibil, termenl de depunere este 14.07.2022.
Multumesc
Buna ziua, Va rugam sa ne clarificati urmatoarele
aspecte din ghidul solicitantului pentru apelul de
proiecte
POC-A.1-A.1.2.1-C-2022: 1. De la ce data se calculeaza
vechimea unui brevet? Ce data se ia in considerare

Buna ziua,
Ca urmare a solicitării Dumneavoastră vă informăm
următoarele: se vor consulta manualele de utilizare
MySMIS disponibile la adresa web
https://mfe.gov.ro/my-smis/ , sectiunea Manuale Gestionare cont cereri de finantare; se va selecta in
mod corespunzator optiunea tipului de entitate - in
cazul proiectelor de tip spin-off, solicitantul este
persoana fizica care se identifica prin CNP;

Buna ziua,
Ca urmare a solicitării Dumneavoastră vă informăm
următoarele: se considera ca fiind vechime a
brevetului perioada dintre data acordarii brevetului
(conform art.30, alin.2 - Data eliberării brevetului

avand in vedere urmatorul caz: - data de depozit este
19.05.2014 - data publicarii cererii de brevet in BOPI:
27.11.2015 - data publicarii brevetului in BOPI:
30.04.2019 Pe prima pagina a brevetului este
mentionata
data de eliberare 30.04.2019 insa este mentionata si
urmatoarea fraza:"Durata brevetului de inventie este
de 20 de ani, cu incepere de la data 19.05.2014 cu
conditia platii taxelor anuale de mentinere in vigoare
a brevetului. In ghid se specifica pentru cazul cererii
de brevet ca este necesar documentul de publicare a
cererii de brevet in BOPI. Pentru brevet nu exista
aceasta mentiune. Statutul cererii se schimba in statut
de brevet in momentul in care se eminte hotararea de
acordare a brevetului si publicarea acestuia in BOPI.
Va rugam sa ne mentionati exact ce data luam in
considerare pentru calcularea vechimii brevetului. Va
multumim. O zi buna,
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302775

SPIN OFF
START UP

Apelul de proiecte nr. POC-A.1-A.1.2.1- C- 2022
cheltuieli eligibile In cadrul apelului de proiecte
mentionat
mai sus , 2.1.Cheltuielile de personal (cheltuieli
salariale și de deplasare pentru personalul implicat în
activităţile de introducere în producție a rezultatelor
cercetării şi realizarea produsului) sunt plafonate la
nivelul plafoanele prevăzute în tabelul 2 din art.26 la
Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 privind aprobarea
Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare
pentru perioada 2015 – 2020, cu modificările și
completările ulterioare? sau doar salariile
personalului ce executa activitatile de cercetare
dezvoltare?

de invenție este data la care mențiunea hotărârii de
acordare este publicată în Buletinul Oficial de
Proprietate Industrială) si data depunerii cererii de
finantare. Mai precizam si urmatoarele - cei 20 de
ani se refera la perioada de timp in care brevetul
are protectie;

Ca urmare a solicitării Dumneavoastră, va informam
urmatoarele: plafoanele salariale din tabelul 2,
art.26, HG 583/2015, se refera la cheltuielile
salariale pe proiect, ca urmare se vor aplica tuturor
activitatilor prevazute in proiect (inclusiv activitatea
2.1 din ghidul solicitantului); diferenta in stabilirea
plafoanelor conform HG 583, este data de
calificarea fiecarui membru din echipa de
management/de implementare;
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302760

PTI/ SPIN OFF
START UP

Buna ziua, In ghidul de aplicare aferent actiunii 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin
proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual
sau în parteneriat cu institutele de CD și universități,
în scopul inovării de procese și de produse în
sectoarele economice care prezintă potențial de
creștere, tip proiect PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV
si tip de proiect intreprinderi inovatoare de tip start up si spin-off, specifica faptul ca rezumatul tezei de
doctorat trebuie semnat de titular si de conducatorul
/indrumatorul de doctorat. Daca indrumatorul a
decedat cum se procedeaza?
Buna ziua,
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302776

PTI/ SPIN OFF
START UP

Am rugamintea sa ma ajutati cu clarificarea
urmatoarelor aspecte:
1. Ref. Prin Ghidul solicitantului, se solicita “rezumatul
tezei de doctorat, care să evidenţieze rezultatele
obţinute în teză și modul în care acestea vor fi
aplicate în proiect; rezumatul va fi semnat de
conducătorul tezei”
Intrebare: Se poate depune rezumatul semnat de
conducatorul tezei (care sa evidentieze rezultatele
obtinute in teza si din care sa reiasa modul in care pot
fi folosite in proiect – la modul general ) sau trebuie
facut un nou rezumat care sa fie semnat la momentul
actual de conducatorul tezei, in care sa se specifice
explicit modul in care rezultatele obtinute vor fi
aplicate in proiect – cu specificarea titlului proiectului
si alte detalii referitoare la proiect?
2. Ref. Macheta financiara
Intrebare: De la ce link poate fi descarcata macheta

Buna ziua. Ca urmare a solicitarii Dumneavoastra va
informam urmatoarele.: rezumatul tezei de
doctorat poate fi semnat de o alta persoana avizată
- de ex. conducătorul școlii doctorale din cadrul
universității unde a fost susținută teza sau poate fi
adus un document care să dovedească decesul - de
ex. document de la departamentul Resurse Umane
din cadrul universității;

Buna ziua,
Ca urmare a solicitării Dumneavoastră vă informăm
următoarele:
1. este vorba de un nou rezumat al tezei de
doctorat care va fi intocmit prin referire la proiectul
ce se doreste a fi depus; prin rezumat se va realiza o
corelare intre rezultatele CD obtinute in teza de
doctorat si activitatile din proiectul propus precum
si modul in care sunt continuate/aplicate
rezultatele de cercetare in noul proiect;
2.Macheta financiară corectă finală poate fi
descarcată de la adresa
https://poc.research.gov.ro/ro/articol/4404/semna
t-ordinul-mipe-nr-875-06-06-2022-pentruaprobarea-ghidului-solicitantului-aferent-ac-iunii-12-1-tip-de-proiect-intreprinderi-inovatoare-de-tipstart-up-i-spin-off-apel-2022 , sectiunea
Documente, fișierul Machetă indicatori financiari –
Start Up Spin-off final
Cu privire la popularea machetei cu informatiile
solicitate, întrucât aceasta este editabilă, macheta

financiara corecta finala? Cea descarcata de la link-ul:
https://poc.research.gov.ro/ro/articol/4404/semnatordinul-mipe-nr-875-06-06-2022-pentru-aprobareaghidului-solicitantului-aferent-ac-iunii-1-2-1-tip-deproiect-intreprinderi-inovatoare-de-tip-start-up-ispin-off-apel-2022 da erori in foaia de calcul a
rentabilitatii investitie (formula incrucisata).
De asemenea, in foaia Buget_Cerere finantare,
formula din celula I47 nu include in total cheltuilelile
dn celula I40 si I42.
In ghid se specifica: Modificarea formulelor de calcul
poate conduce la respingerea cererii de finanțare.
3. Ref. ANEXA 4 – NOTA FUNDAMENTARE BUGET
Intrebare: Am rugamintea sa imi spuneti in prima
coloanal – “Cod” ce valoare trebuie trecuta?

poate fi populata si manual cu date, astfel încat
înscrisurile sa fie cele corecte.
În acest context, facem precizarea că, în cadrul
etapei de verificare a conformității administrative și
a eligibilității (CAE) aferente proiectelor depuse în
cadrul acțiunii 1.2.1, vor fi solicitate machetele în
format excel, existand posibilitatea clarificarii
aspectelor ce țin de popularea machetei cu
informații corecte, în situația în care sunt
întampinate erori la inscrierea datelor de către
aplicanți;
Modificarea formulelor de calcul poate conduce la
respingerea cererii de finanțare doar în situația în
care acestea sunt modificate fară o motivație de
natura tehnică, nu în situațiile în care se impune
actualizarea corectă a informațiilor ce implică
editări/actualizari în cadrul machetei
3. nu exista o recomandare anume de completare a
coloanei in cauza, dar datele din nota de
fundamentare trebuie sa fie corelate cu cele din
sectiunea Plan de achizitii, unde se regaseste de ex.
codul CPV - Codul Comun International Privind
Achizitiile de Produse si Servicii (Common
Procurement Vocabulary);

