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19.10.2022 

 

ANUNŢ DE SELECŢIE 

PARTENERI PENTRU PROIECTUL PNRR 
„Competence Center on Climate-Neutrality for Net Zero Smart Cities” 

 
 
 
În conformitate cu: 
 
• Art. 33 și 34 din OUG Nr. 133/2021 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru 
o tranziţie justă; 
• Art. 46, alin. (7) și (8) din HG Nr. 829/2022 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 – 2027 alocate României din 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul 
pentru o tranziţie justă; 
• Art. 23 şi 24 din OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare și art. 
35 alin. (5) şi (6) din HG nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
prevederilor OUG nr 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 
acestora pentru obiectivul Convergenţă; 
• OUG  Nr. 124/2021 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar 
pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 
privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României 
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de 
redresare şi rezilienţă; 
• PNRR, Pilonul III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune 
economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum 
și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice, Componenta C9. 
SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE, Ghidul 
Aplicantului 2022 „I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență”, PNRR-III-C9-2022 
– I5; 
• Metodologia privind selecţia partenerilor pentru proiectele finanţate din fonduri europene al căror 
beneficiar este Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti -forma actualizată, aprobată prin HS nr. 
5/20.01.2020. 
 
UPB organizează selecţia partenerilor privaţi pentru participarea la un proiect finanţat din PNRR-
III-C9-2022 – I5. 
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1. CONTEXTUL ANUNŢULUI ȘI TIPUL PROIECTULUI 
 
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti selectează șapte (7) parteneri privați în vederea 
înființării și operaționalizării unui Centru de Competență pentru domeniul de importanță strategică 
din cadrul misiunilor UE din cadrul Orizont Europa și anume Orașe inteligente, climatic neutre 
(Climate-Neutral and Smart Cities) - 5 IMM-uri și o întreprindere mare. Consorțiul astfel creat își 
propune să depună un proiect complex în cadrul PNRR, Pilonul III. Creștere inteligentă, sustenabilă 
și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, 
competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice, Componenta C9. SUPORT PENTRU SECTORUL 
PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE, Ghidul Aplicantului 2022 „I5. Înființarea și 
operaționalizarea Centrelor de Competență”, PNRR-III-C9-2022 – I5. 
 
Durata proiectului: 36 luni, dar nu mai tarziu de 31.12.2025. 
 
Valoarea maximă eligibilă a proiectului: 5.000.000 euro (echivalent în lei: 24.671.000) *) **)***) 

*Valoarea maximă acordată de la bugetul competiției pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) 
este de 986.840 lei (echivalentul în lei a 200.000 euro). Întreprinderile mici și mijlocii cofinanțează 
activitățile CDI cu minimum 25% din bugetul alocat acestora.  
** Valoarea maximă acordată de la bugetul competiției pentru întreprinderile mari este 4.934.200 
lei (echivalentul în lei a 1.000.000 euro). Intensitatea ajutorului de stat pentru înteprinderile mari nu 
va depăși:   

• 50 % din costurile eligibile pentru cercetarea industrială;  
• 25 % din costurile eligibile pentru dezvoltarea experimentală;  
• 50 % din costurile eligibile pentru studiile de fezabilitate.  

*** Capacitatea operaţională și financiară a parteneriatului va avea în vedere prevederile Ghidului 
Aplicantului 2022 „I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență”, secțiunea 1.9 
Bugetul alocat. 
 
2. OBIECTIVUL GENERAL PROPUS AL PROIECTULUI 
 
 Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea unui Centru de Competente pentru 
Cercetarea-Dezvoltarea-Inovarea de solutii de tip Climate Neutral for Smart Cities. Obiectivul este 
suportul CDI adus municipatilor din Romania pentru a atinge obiectivul Zero Net pana in 2030, 
pentru a folosi activ fondurile disponibile prin Misunea Europeana 100 de orase.  
 Aplicatii trebuie sa dovedeasca o competenta de exceptie, probata prin proiecte anterioare, prin 
publicatii si brevete, in solutii pentru Zero Net, pe directii precum Smart Mobility, Smart Transport, 
Smart Buidlings, Smart Energy, Smart Waste, Smart Water suuply, si altele. 
 
3. OBIECTIVE SPECIFICE PROPUSE ALE PROGRAMULUI 
 

• Creșterea competitivității și vizibilității internaționale a științei și tehnologiei din România; 
• Obținerea de soluții de cercetare, dezvoltare și inovare (produs/serviciu/proces de 

fabricație) cu impact în economie și societate, pentru îmbunătățirea calității vieții, ca 
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răspuns la nevoile identificate de autoritățile publice centrale sau locale, cu implicarea 
sectorului neguvernamental și a cetățenilor, în strânsă corelație cu misiunile UE din cadrul 
Orizont Europa; 

• Consolidarea parteneriatelor public-privat; dezvoltarea unei culturi a cooperării reale și 
eficiente între mediul de cercetare și industrie; 

• Deschiderea proceselor de cercetare și inovare către societate, prin implicarea autorităților 
publice administrativ-teritoriale centrale/locale și a cetățenilor, în identificarea nevoilor și 
discutarea soluțiilor pentru a facilita transferul și implementarea acestora; 

• Creșterea participării cu succes a organizațiilor de cercetare și a întreprinderilor din 
România în misiunile UE din cadrul Orizont Europa; 

• Atragerea și menținerea resursei umane înalt calificate pentru activități de CDI, atât în 
organizații de cercetare de drept public, cât și în mediul industrial; 

• Maparea resurselor de cercetare, dezvoltare și inovare, inclusiv a echipamentelor și 
infrastructurilor asociate misiunilor UE din cadrul Orizont Europa, precum și modernizarea 
și facilitarea accesului către utilizatori externi; 

• Concentrarea tematică și formarea de masă critică în adresarea provocărilor societale 
identificate la nivelul celor 5 misiuni UE din cadrul Orizont Europa și specifice la nivel 
regional național. 

 
 
4. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI PROPUSE ALE PROGRAMULUI 
 

Activitatea 1. Activități CDI*; 
Activitatea 2. Activități de modernizare echipamente și infrastructuri de cercetare; 
Activitatea 3. Activități suport și de diseminare a rezultatelor cercetării și a implementării 

obiectivelor misiunii UE din cadrul Orizont Europa în România. - „100 Climate-Neutral and 
Smart Cities by 2030”. 
 
* Întreprinderile mari nu pot derula activități de cercetare fundamentală în cadrul acestui apel 
de proiecte. 
 

Activitățile în care va fi implicat partenerul: 
 

 Activitatea 1. Activități CDI∗; 
 Activitatea 2. Activități de modernizare echipamente și infrastructuri de cercetare; 
 Activitatea 3. Activități suport și de diseminare a rezultatelor cercetării și a implementării 
obiectivelor misiunii UE din cadrul Orizont Europa în România. - „100 Climate-Neutral and Smart 
Cities by 2030”. 
 
5. OBIECTIVUL ANUNŢULUI 
 
UPB organizează selecţia a șapte (7) entităţi cu personalitate juridică, în calitate de Parteneri, în 

 
* Întreprinderile mari nu pot derula activități de cercetare fundamentală în cadrul acestui apel de 
proiecte. 
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vederea depunerii cererii de finanţare (Application Form) şi, dacă este cazul, implementării 
proiectului mai sus menţionat. UPB doreşte colaborarea cu șapte (7) parteneri care îndeplinesc 
cerinţele de mai jos. 
 
6. TIPUL ORGANIZAŢIILOR PARTENERE: 
 

• 5 IMM-uri (Întreprinderi Mici și Mijlocii) - ce au ca obiect de activitate principal sau secundar 
activități de cercetare-dezvoltare conform clasei de cod CAEN 72, subclaselor CAEN 721 - 
Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie, respectiv CAEN 722 - Cercetare-dezvoltare 
în științe sociale și umaniste  

• 2  întreprinderi mari - ce au ca obiect de activitate principal sau secundar activități de cercetare-
dezvoltare conform clasei de cod CAEN 72, subclaselor CAEN 721 - Cercetare-dezvoltare în 
științe naturale și inginerie, respectiv CAEN 722 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și 
umaniste  

 
 
7. DOSARUL DE PARTICIPARE 
 
Dosarul de participare trebuie să conţină următoarele documente: 
 
În copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal: 
a. statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate 
desfăşurarea acelor activităţi solicitate şi cuprinse în anunţul de selecţie; 
 
În original: 
b. certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor 
locale, emis de Registrul Comertului; 
c. certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat  (Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice); 
d. declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi 
asumă angajamentul de a asigura resursele financiare şi umane necesare în implementarea 
proiectului, pe toată durata de implementare a proiectului; 
e. cererea de participare completată şi semnată – conform model anexat; 
f. o notă justificativă prin care IMM-ul/Întreprinderea mare să-și prezinte experienţa specifică în 
domniul de importanță strategică din cadrul misiunilor UE din cadrul Orizont Europa și anume Orașe 
inteligente, climatic neutre (Climate-Neutral and Smart Cities); 
g. declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii care 
desfășoară activitate de cercetare dezvoltare– Anexa 8; 
h. declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mari care desfășoară 
activitate de cercetare dezvoltare – Anexa 9; 
i. declarație Partener privind evitarea neregulilor grave, a fraudei, corupției și dublei finanțări – 
Anexa 11b; 
j. declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea financiară a Partenerului - Anexa 12b; 
k. declarația privind beneficiarii reali – Anexa 13; 
l. declarație pe propria răspundere a Partenerului prin care se certifică acceptarea implementării 
proiectului complex în organizație – Anexa 14b; 
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m. declarație TVA – Anexa 16; 
n. declarație pe proprie răspundere a reprezentatului legal al Partenerului privind conflictul de 
interese – Anexa 17c; 
o. declarație consimțământ reprezentant legal Partener privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal – Anexa 18c; 
p. declarație pe propria răspundere privind obligativitatea Responsabilului de proiect (Lead Partner) 
de a fi angajat sau, în situația în care propunerea de proiect complex este acceptată la finanțare, va 
fi angajat de partener pe toată durata de implementare a proiectului complex; 
q. declarație din care să reiasă că IMM-ul/întreprinderea mare nu se află, conform legii, în stare de 
incapacitate de plată; nu au conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti; nu au furnizat 
declaraţii inexacte cu privire la informaţiile solicitate de către Ministerul Cercetării, Inovării și 
Digitalizării în vederea selectării contractanţilor; nu au încălcat prevederile unui alt contract de 
finanţare încheiat anterior cu o autoritate contractantă; 
r. CV-ul persoanei nominalizate pentru Responsabilul de proiect din partea IMM-ului/întreprinderii 
mari  (en. Lead Partner) însoțit de documente suport din care să reiasă realizările importante ale 
acestuia în domeniul Cercetării Dezvoltării și Inovării (en. Important RDI achievements). 
 
Notă: Entitățile vor avea în vedere trasnmiterea situaţiilor financiare aferente exerciţiilor financiare 
din ultimii 2 ani, din care să rezulte că au o activitate economică de cel puțin 2 ani, rezultatul net 
al ultimului an financiar este pozitiv sau media rezultatelor financiare a ultimilor 2 ani este pozitivă, 
iar media cifrei de afaceri pe ultimii 2 ani trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea solicitată de 
aceasta de la bugetul competiției. Acestea se vor trimite în copie, semnate, ştampilate şi certificate 
conform cu originalul de către reprezentantul legal la momentul depunerii propunerii de proiect. 
 
 
8. DEPUNEREA DOCUMENTELOR 
 
Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune documentele solicitate în plic/pachet 
închis, în două exemplare – un original şi o copie, cu mențiunea „Participare la selecţia de parteneri 
pentru proiectul „Competence Center on Climate-Neutrality for Net Zero Smart Cities” la 
registratura UPB, cu adresa în București, Splaiul Independenței, nr.313, până la data de 02.11.2022, 
ora 1600. 

 
9. SELECŢIA PARTENERILOR 
 
Selectarea participantului câştigător se va face în două etape: 
 I) Verificarea eligibilităţii; 
 II) Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile. 
 

I.VERIFICAREA  ELIGIBILITĂŢII 
 
În etapa de verificare a eligibilităţii, dosarul poate fi respins dacă: 
a) Documentaţia a fost primită după termenul limită de depunere; 
b) Documentaţia de participare nu conţine toate documentele solicitate; 
c) Participantul nu are stipulat în statut/act constitutiv sau în certificat constatator de la Oficiul 
Naţional al Registrului Comerţului activităţile solicitate; 
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d) Participantul are datorii la bugetul de stat conform certificatelor de atestare fiscală; 
e) Participantul declară că nu îndeplinește criteriile, respectiv: nu au o activitate economică de cel 
puțin 2 ani/rezultatul net al ultimului an financiar nu este pozitiv sau media rezultatelor financiare a 
ultimilor 2 ani nu este pozitivă/media cifrei de afaceri pe ultimii 2 ani nu este cel puțin egală cu 
valoarea solicitată de aceasta de la bugetul competiției, în conformitate cu Anexele 8 și 9; 
f) Participantul se află, conform legii, în stare de incapacitate de plată; au conturile blocate conform 
unei hotărâri judecătoreşti; au furnizat declaraţii inexacte cu privire la informaţiile solicitate de către 
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în vederea selectării contractanţilor; au încălcat prevederile 
unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o autoritate contractantă.. 

 

II. EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE 
 
Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilelor de evaluare 
anexate. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi „admişi” 
participanţii care întrunesc un punctaj de  cel puțin 70 de puncte. Vor fi declaraţi „respinşi” 
participanţii care nu întrunesc 70 de puncte. Va fi declarat câştigător participantul „admis” care 
întrunește numărul cel mai mare de puncte. În cazul retragerii câştigătorului se va putea solicita 
pentru parteneriat următorul participant „admis” pe categoria vizată. 
 
În caz de egalitate a punctajului participanţilor, departajarea se va face în ordine, pe baza 
următoarelor criterii: 
1. experienţa şi performanţa în domeniul de activitate al participantului, relevantă pentru 
implementarea proiectului; 
2. gradul de înţelegere a obiectivelor proiectului, posibilitatea de implicare în activități. 
 
10. ANUNŢAREA ŞI PUBLICAREA REZULTATELOR 
 
Anunţarea rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie a dosarelor individuale de participare se 
face în termen de 2 zile lucrătoare de la data finală de depunere a dosarelor, prin publicarea acestora 
pe site-ul și la avizierul UPB. 
 
11. SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR 
 
Eventualele contestaţii se pot depune în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data comunicării 
rezultatelor  şi  vor fi  soluţionate de Comisia  de contestaţii. Rezultatele definitive vor fi publicate pe 
site-ul și la avizierul UPB în termen de o zi lucrătoare de la data limită de depunere a contestațiilor. 
 
12. INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
 
Informaţii suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute, de luni până vineri, în intervalul 
0900-1600 pe e-mail: adina.dumitru@upb.ro sau fondurieuropene@upb.ro. 
 
 
 
 
 

mailto:gabriela.nica3108@upb.ro
mailto:fondurieuropene@upb.ro
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13. CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE 
 

ACTIVITATEA PERIOADA DE DESFĂȘURARE 
Publicarea anunțului de selecție 19.10.2022 

Înscrierea dosarelor 20.10.2022 - 02.11.2022, ora 1600 
Evaluarea dosarelor și publicarea rezultatelor 03.11.2022 - 04.11.2022 

Depunerea contestațiilor 07.11.202 - 08.11.2022, ora 1600 
Evaluarea contestațiilor 09.11.2022 

Afișarea rezultatelor finale 10.11.2022, ora 1600 
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Procedura de selecție a partenerilor pentru propunerea de proiect  

„Competence Center on Climate-Neutrality for Net Zero Smart Cities” 
Grila de evaluare a eligibilității participantului  
 

Denumire participant .......................................................   
 

I. Criteriu de eligibilitate DA NU 
Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca 
obiect de activitate desfăşurarea acelor activităţi solicitate şi cuprinse în 
anunţul de selecţie 

  

Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a 
impozitelor şi taxelor locale, emis de Registrul Comertului; 

  

Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată 
a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul 
consolidat  (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice) 

  

Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către 
reprezentantul legal) prin care îşi asumă angajamentul de a asigura 
resursele financiare şi umane necesare în implementarea proiectului, 
pe toată durata de implementare a proiectului 

  

Cererea de participare este semnată și ștampilată   
O notă justificativă prin care IMM-ul/Întreprinderea mare să-și prezinte 
experienţa specifică în domniul de importanță strategică din cadrul 
misiunilor UE din cadrul Orizont Europa și anume Orașe inteligente, 
climatic neutre (Climate-Neutral and Smart Cities); 

  

Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor 
mici şi mijlocii care desfășoară activitate de cercetare 
dezvoltare/declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria 
întreprinderilor mari care desfășoară activitate de cercetare dezvoltare– 
Anexa 8 

  

Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor 
mari care desfășoară activitate de cercetare dezvoltare – Anexa 9 

  

Declarație Partener privind evitarea neregulilor grave, a fraudei, 
corupției și dublei finanțări – Anexa 11b 

  

Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea financiară a 
Partenerului – Anexa 12b 

  

Declarația privind beneficiarii reali – Anexa 13   
Declarație pe propria răspundere a Partenerului prin care se certifică 
acceptarea implementării proiectului complex în organizație – Anexa 
14b 

  

Declarație TVA – Anexa 16   
Declarație pe proprie răspundere a reprezentatului legal al Partenerului 
privind conflictul de interese – Anexa 17c 

  

Declarație consimțământ reprezentant legal Partener privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 18c 
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Declarație pe propria răspundere privind obligativitatea 
Responsabilului de proiect (Lead Partner) de a fi angajat sau, în situația 
în care propunerea de proiect complex este acceptată la finanțare, va fi 
angajat de partener pe toată durata de implementare a proiectului 
complex 

  

Declarație din care să reiasă că IMM-ul/întreprinderea mare nu se află, 
conform legii, în stare de incapacitate de plată; nu au conturile blocate 
conform unei hotărâri judecătoreşti; nu au furnizat declaraţii inexacte cu 
privire la informaţiile solicitate de către Ministerul Cercetării, Inovării 
și Digitalizării în vederea selectării contractanţilor; nu au încălcat 
prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o autoritate 
contractantă; 

  

CV-ul persoanei nominalizate pentru Responsabilul de proiect din 
partea IMM-ului/întreprinderii mari  (en. Lead Partner) însoțit de 
documente suport din care să reiasă realizările importante ale acestuia 
în domeniul Cercetării Dezvoltării și Inovării (en. Important RDI 
achievements) 

  

Documentația a fost primită după termenul limită de depunere, 
specificat în anunțul de participare  

  

Dosarul de participare conține toate documentele solicitate    
 
 

În urma analizei efectuate de către Comisia de evaluare, participantul 
............................................................ este declarat ADMIS/RESPINS. 

 
Președinte: 
Membri: 
 
 
 
DATA: 
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Grila de evaluare a partenerului 
 
 
Participant: _______________________________________________________ 

 

Nr. 
Crt. Criterii de evaluare Punctaj 

maxim 
Punctaj 
candidat 

1. 

Resurse umane: Responsabilul de proiect din partea entității  (en. Lead 
Partner) 

 
Se vor analiza CV-ul şi documentele suport ale expertului, ținându-se 
cont de realizările importante ale acestuia în domeniul Cercetării 
Dezvoltării și Inovării (en. Important RDI achievements). 
 
Experiență între 1 și 3 ani: 10 puncte 
Experiență între 3 și 5 ani: 15 puncte 
Experiență peste 5 ani: 20 puncte 

 
 

 

20  

2. 

 

Experiența participantului: Punctaj 

Experiență în dezvoltarea de soluții 
demonstrabile de tip Digital Twins sau Smart 
Cities 

10 

Experiență probată în dezvoltarea de metode 
sau tehnici de tip Climate Neutrality / Net Zero 
ce țin de sistemele unui oraș (energy, 
transport, buildings, food, water, material use, 
grid-supplied energy, waste treatment, etc.) 

20 

Experiență probată în implementarea de 
proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare în 
domeniul de aplicare Smart City / Green 
Buildings / Net Zero 

20 

TOTAL 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

50  
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3. 

Prezentarea elementelor esențiale, în viziunea participantului, pentru 
obținerea rezultatelor așteptate și pentru atingerea obiectivelor, 
respectiv indicatorilor proiectului, însoțite de documente justificative. 
 
Se va analiza nota justificativă prin care 
participantul își prezintă experienţa 
specifică în domeniul de importanță 
strategică din cadrul misiunilor UE din 
cadrul Orizont Europa și anume Orașe 
inteligente, climatic neutre (Climate-
Neutral and Smart Cities) 

Punctaj 

Valoarea adăugată 15 puncte 

Contribuția pe care o poate aduce la 
realizarea activităților proiectului 15 puncte 

TOTAL 30 puncte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30  

 TOTAL 100 
puncte  

 
 


	 Creșterea competitivității și vizibilității internaționale a științei și tehnologiei din România;
	 Obținerea de soluții de cercetare, dezvoltare și inovare (produs/serviciu/proces de fabricație) cu impact în economie și societate, pentru îmbunătățirea calității vieții, ca răspuns la nevoile identificate de autoritățile publice centrale sau locale...
	 Consolidarea parteneriatelor public-privat; dezvoltarea unei culturi a cooperării reale și eficiente între mediul de cercetare și industrie;
	 Deschiderea proceselor de cercetare și inovare către societate, prin implicarea autorităților publice administrativ-teritoriale centrale/locale și a cetățenilor, în identificarea nevoilor și discutarea soluțiilor pentru a facilita transferul și impl...
	 Creșterea participării cu succes a organizațiilor de cercetare și a întreprinderilor din România în misiunile UE din cadrul Orizont Europa;
	 Atragerea și menținerea resursei umane înalt calificate pentru activități de CDI, atât în organizații de cercetare de drept public, cât și în mediul industrial;
	 Maparea resurselor de cercetare, dezvoltare și inovare, inclusiv a echipamentelor și infrastructurilor asociate misiunilor UE din cadrul Orizont Europa, precum și modernizarea și facilitarea accesului către utilizatori externi;
	 Concentrarea tematică și formarea de masă critică în adresarea provocărilor societale identificate la nivelul celor 5 misiuni UE din cadrul Orizont Europa și specifice la nivel regional național.
	4. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI PROPUSE ALE PROGRAMULUI
	Activitatea 1. Activități CD,I-∗.;
	Activitatea 2. Activități de modernizare echipamente și infrastructuri de cercetare;
	Activitatea 3. Activități suport și de diseminare a rezultatelor cercetării și a implementării obiectivelor misiunii UE din cadrul Orizont Europa în România. - „100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030”.
	Grila de evaluare a partenerului

