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1. Scop 

Prezenta metodologie se aplică numai pentru implementarea proiectului POC-EXPERTAL, în 

baza principilului de transparență și acces nediscriminatoriu la infrastructura IBA, sprijină 

personalul IBA implicat in promovarea activităților de tip B, și stabilește: 

1.1. Documentele de referință utilizate in fundamentarea costului de acces la facilități/ 

instalații din IBA 

1.2. Modul de calcul a tarifului orar de acces la facilitățile IBA București 

 

2. Definiții și abrevieri 

2.1. Întreprindere reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică (furnizoare 

de bunuri şi servicii pe o piaţă concurenţială), indiferent de statutul juridic şi de modul de 

finanţare a acesteia, inclusiv persoane fizice care desfășoară activități economice în mod 

independent, asociaţii familiale, parteneriate sau asociaţii care desfășoară activităţi 

economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 care transpune 

Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definirea microîntreprinderilor si a 

întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 

L124/2003, denumită în continuare „Recomandarea CE 361/2003”. 

2.2. Contract subsidiar de prestări servicii pentru întreprinderi privind accesul la 

facilitățile, instalațiile, echipamentele de cercetare ale organizației de cercetare- 

activitati de tip B este contractul încheiat în cadrul Contractului nr.57/05.09.2016, între 

INCDBA-IBA București și o întreprindere, în vederea realizării unui serviciu de cercetare 

solicitat de întreprindere.  

2.3. Ajutor de minimis pentru sprijinirea Parteneriatelor pentru transfer de cunoștințe”, 

aferentă  Programului Operaţional „Competitivitate” (POC), Axa prioritară 1- „Cercetare, 

dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și 

dezvoltării afacerilor”, acțiunea 1.2.3 „Parteneriate pentru transfer de cunoștințe”. 

2.4. Ajutor de stat pentru CDI (2014/C 198/01), sprijin public pe baza schemei de acordare 

de ajutoare de stat „Finanţarea activităților de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) și a 

investițiilor în CDI prin Programul Operaţional Competitivitate (POC)”. 

2.5. Expresie de interes, specifică fiecărui tip de activitate, identificată cu Anexa 1 din 

contractele subsidiare. 

 

3. Domeniul de aplicare, conform Ghidului Unic- Secțiunea G și a Contractului nr. 

57/05.09.2016, metodologia se aplică  numai activităților de tip B: 

 B.1 Acces la infrastructură/ laboratoare/ echipamente CD 

 B.2 Accesare bănci de date şi biblioteci tehnico-științifice. 
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4. Documente de referință 

Prezenta metodologie este în conformitate cu: 

4.1. Contractul de finanțare, nr.57/05.09.2016 

4.2. Ghidul Unic POC, Secțiunea G și Anexele aferente 

4.3. Contract subsidiar pentru activități de tip B 

4.4. Instrucțiunea nr. 8962/30.06.2017 privind verificarea întreprinderii de către organizația de 

cercetare, in cazul Parteneriate pentru transfer de cunoștințe 

4.5. Ajutorul de minimis pentru sprijinirea parteneriatelor pentru transfer de cunoștințe 

4.6. Ajutor de stat pentru CDI (2014/C 198/01), sprijin public pe baza schemei de acordare de 

ajutoare de stat „Finanţarea activităților de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) și a 

investițiilor în CDI prin Programul Operaţional Competitivitate (POC)”. 

4.7. Anexa 1 la Tratatul privind functionarea UE 

5. Accesul întreprinderilor la facilitățile IBA-București 

Conform Ghidului Unic- Secțiunea G și a Contractului nr. 57/05.09.2016 întreprinderile pot 

beneficia de ajutor de minimis/ ajutor de stat prin accesarea a doua tipuri de servicii, grupate 

astfel: 

5.1. Activitati tip B.1- Acces la infrastructură/ laboratoare/ echipamente CD, realizate în 

baza Instrucțiunilor IBA: 

1. Acces la Stația Experimentări Pilot Procesare Cereale si Fainuri 

2. Acces la Stația Experimentări Pilot Procesare Carne 

3. Acces la Stația Experimentări Pilot Procesare Legume si Fructe 

4. Laborator Chimia Alimentului 

5. Laborator Microbiologie- Elisa 

6. Laborator Cromatografie 

7. Laborator Biochimie Coloidală 

8. Laborator Biologie Moleculară 

9. Laborator Nutriție Umană 

10. Laborator Ambalarea Produselor Alimentare 

11. Laborator Analize Senzoriale 

12. Laborator Rezonanță Magnetică Nucleară 

5.2. Activități tip B.2- Accesare bănci de date şi biblioteci tehnico-științifice, realizate in 

baza Protocoalelor IBA: 

1. Banca de suplimente alimentare 

2. Banca de date privind calitatea anuală a recoltei de grâu 

3. Biblioteci științifice 
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5.3. Beneficiarii ajutorului de minimis obținut prin intermediul IBA București au acces la 

facilități în baza unui grafic, convenit de comun acord.  

 

6. Stabilirea costului orar aferent accesului la facilitățile IBA. 

Conform art.10 (5) din Ajutorul de minimis (4.5) și art. din Ajutorul de stat  (4.6) nu a fost 

identificat un preț al pieții, prin urmare se aplică formule de calcul specifice tipului de acces 

solicitat, B1 respectiv B2. 

6.1. Tipuri de cheltuieli utilizate în calculul tarifului orar 

Fundamentarea costurilor se face pe baza urmatoarelor tipuri de cheltuieli: 

6.1.1. Cheltuieli salariale, sunt eligibile în masura în care personalul este notificat în 

Contractul nr.57/05.09.2017 prin contractul subsidiar tip B .  

6.1.2. Cheltuieli de administrație, aplicate forfetar, în procent de 25% la valoarea 

cheltuielilor salariale.  

Tariful orar rezultat din calcul se exprimă ca valoare întreagă (fară zecimale). 

 

6.2. Calculul tarifului orar pentru accesul la stații pilot  

Elemente de calcul Preț unitar, lei 

Manoperă (7.500 x 1,22851) / 166 = 55.50 55,50 

Regie 25% 13,88 

Tarif orar 69,38 

TVA 13,18 

Preț cu TVA 82,56 

 

 

 

6.3. Calculul tarifului orar pentru accesul la laboratoare, pe test analitic  

Elemente de calcul Preț unitar, lei 

Manoperă (13.000 x 1,22581) / 166 = 96,00 96,00 

Regie 25% 24,00 

Tarif orar 120,00 

TVA 22,80 

Preț cu TVA 142,80 

 

 

Tarif orar = 83,00 lei/oră, inclusiv TVA 

Tarif orar = 143,00 lei/oră/ test analitic, inclusiv 

TVA 
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6.4. Calculul tarifului orar pentru accesul la bănci de date și biblioteci științifice  

 

Elemente de calcul Preț unitar, lei 

Manoperă (16.400 x 1,22581) / 166 = 121,10 121,10 

Regie 25% 30,28 

Tarif orar 151,38 

TVA 28,76 

Preț cu TVA 180,14 

  

 

 

6.5. Tarifele se ajustează sau se modifică în acord cu variațiile elementelor de calcul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif orar = 180,00 lei/oră, inclusiv TVA 


