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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
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

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.

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,
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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.

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,

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;
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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

310465

PTI/ SPIN OFF
START UP
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330105

SPIN OFF
START UP

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

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.
Cu stimă,
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

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

acordat în SUA.
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 "
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
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).

POC/1033/1/3/Proiect Tehnologic Inovativ – Apel
2022
POC/1025/1/3/Întreprinderi inovatoare de tip Start
– up și Spin – off
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).
· 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;

Vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru ajutor,

· dovada ca au fost plătite, în anul depunerii
proiectului, taxele de menținere în vigoare a
brevetului (dovada se va depune de solicitant
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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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!
310463

SPIN OFF
START UP

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
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

