Evaluarea stadiului implementarii proiectelor din cadrul Programului
„Parteneriate in domenii prioritare”, competitia C2 – 2008
– decembrie 20101. SCOP
Tinand cont de bugetul de austeritate atat pentru anul in curs cat si pentru anul 2011 este
necesara folosirea eficienta a fondurilor bugetare destinate cercetarii stiintifice,
dezvoltarii si inovarii.
In acest sens, Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii,
Dezvoltarii si Inovarii impreuna cu Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare si
Inovare organizeaza sedinte publice de evaluare a stadiului implementarii proiectelor
acceptate la finantare din Competitia 2008, pentru a se aprecia daca:
-obiectivele asumate prin contract sunt indeplinite, in conformitate cu planul de realizare
pana la ultima etapa din anul 2010;
-rezultatele prevazute a se obtine si asumate prin proiect, corespund ca utilitate,
obiectivelor Programului IV.
Totodata, ca urmare a evaluarii se poate stabili nivelul de finantare necesar pentru anul
2011, iar directorii de proiect vor cunoaste daca proiectele pe care le coordoneaza sunt
acceptate la finantare pentru ultimul an de implementare.
2. DOCUMENTE DE REFERINTA
 HOTARARE nr.475/2007 PNCDI II 23.05.2007,
 HOTĂRÂRE nr. 1579 din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de
cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat,
 Prevederile art. 87 din Ordonanta Guvernului Nr. 57/2002 privind cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică,aprobata prin Legea nr. 324 , cu modificarile
si completarile ulterioare continute in OG nr. 38/2004 si aprobate cu Legea nr.
230/2004,
 Principiile şi criteriile stabilite în consens de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, A.N.C.S. şi conducătorii programelor din PN II, la
lansarea procesului de evaluare a proiectelor PN II de la începutul anului 2010
(Decizia A.N.C.S. 9815/26.02.2010).
3. DERULAREA PROCESULUI DE EVALUARE
3.1 Modul de derulare al procesului de evaluare
Evaluarea stadiului implementarii proiectelor se va realiza in cadrul unor sesiuni de
evaluare in panel,prin metoda peer-review, pentru fiecare din cele 9 Domenii
prioritare,nominalizate in cadrul Programului Parteneriate.
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Fiecare panel va fi alcatuit din 5 pana la 7 experti evaluatori, desemnati de catre Colegiul
Consultativ, din corpul expertilor evaluatori validati pentru Programul Parteneriate.
Lucrarile panelului vor fi conduse de catre un moderator,desemnat dintre membrii
Colegiului Consultativ.
Fiecare panel va avea alocat un numar de proiecte (20-23), in functie de numarul de
proiecte aferente fiecarui Domeniu prioritar
Repartizarea celor 581 proiecte pe domenii si numarul de paneluri necesar este
urmatoarea:
Domeniu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Denumire
Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Energie
Mediu
Sanatate
Agricultura, siguranta si securitate alimentara
Biotehnologii
Materiale, procese si produse inovative
Spatiu si securitate
Cercetare socio-economica si umanista

Nr proiecte Nr. paneluri
60
3
62
3
73
4
81
4
76
4
43
2
81
4
45
2
60
3
581
29

3.2 Rolul Panelului de Evaluare
Membrii unui panel vor avea acces, la toate proiectele alocate panelului, prin portalul
http://parteneriate.uefiscdi.ro, pe baza de identificare.
Fiecare proiect evaluat in cadrul unui panel va avea un Raportor desemnat dintre
expertii panelului. Raportorul va fi evaluatorul cu cea mai apropiata expertiza de
subiectul proiectului analizat, urmand ca acesta sa intocmeasca fisa de evaluare, sa
adreseze directorului de proiect intrebarile necesare pentru clarificarea tuturor aspectelor
cu privire la stadiul implementarii proiectului si rezultatele obtinute.
Ceilalti membrii ai panelului de evaluare pot de asemenea, sa adreseze intrebari si sa faca
comentarii si observatii referitoare la proiectul evaluat.
Pentru fiecare proiect analizat si dezbatut public, panelul va formula recomandarea cu
privire la continuarea sau sistarea finantarii. La nivelul panelului trebuie sa se intruneasca
consensul cu privire la recomandarile si punctajele acordate proiectelor.
Fisa finala de evaluare este semnata de toti expertii panelului. Panelurile de experti care
au evaluat proiecte din acelasi domeniu,se vor intalni in final, intr-o sesiune comuna de
armonizare a rezultatelor pe intreg domeniul.
3.3 Directorul de proiect
Directorul de proiect are urmatoarele obligatii:
I. incarcarea in portalul web http://parteneriate.uefiscdi.ro, a documentelor necesare
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evaluarii stadiului implementarii proiectului si a rezultatelor stiintifice obtinute la
nivelul anului 2010, astfel:
• Contractul de finantare initial, inclusiv Anexa B (in format pdf);
•

Raportul/Rapoartele tehnico-stiintifice aferente anului 2009 (doar partea
tehnica din Raportul Intermediar de Activitate - RIA, nu si cea economica)
(in format pdf);

•

Actul Aditional de angajare a sumei si activitatilor pentru anul 2010 (cu
anexele aferente) (in format pdf);

•

Raportul/Rapoartele tehnico-stiintifice aferente anului 2010 (doar partea
tehnica din Raportul Intermediar de Activitate - RIA, nu si cea economica)
(in format pdf);

•

Fisierul de prezentarea PowerPoint (ppt.) ce va fi sustinut in cadrul
evaluarii in panel.

Nota: Fiecare director de proiect va avea primi prin email datele de acces la portal
(utilizator si parola).
II. Prezentarea publica a stadiului implementarii proiectului si a rezultatelor
stiintifice obtinute, prin:
- pregatirea materialului de prezentarea in format .ppt (10-12 minute) care va
avea structura stipulata in ANEXA 1
- expunerea publica a materialul pregatit si a oricarui alt document pe care il
considera util;
- raspunde la orice solicitare suplimentara venita din partea panelului de
evaluare.
Nota: Sustinerea rproiectului poate fi facuta de un alt membru din echipa, doar daca directorul de proiect
nu este in tara sau are probleme medicale.

3.4 Calendar
Activitate
Perioada
Depunerea documentelor in aplicatia 19 – 28.11.2010
web http://parteneriate.uefiscdi.ro
Analiza documentelor depuse de 29.11.2010
directorii de proiecte de catre expertii 05.12.2010
desemnati
Organizarea sedintelor publice de 06-16.12.2010
evaluare
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Responsabil
Directorii de proiect
- Expertii evaluatori
Personalul
UEFISCDI

Sedintele publice de evaluare vor avea loc in Str. Mendeleev, nr. 21-25, conform
urmatorului calendar detaliat pe domenii:
Domeniu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Denumire
Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Energie
Mediu
Sanatate
Agricultura, siguranta si securitate alimentara
Biotehnologii
Materiale, procese si produse inovative
Spatiu si securitate
Cercetare socio-economica si umanista

Nr. paneluri
3
3
4
4
4
2
4
2
3
29

Data
15.12.2010
10.12.2010
06.12.2010
07.12.2010
08.12.2010
09.12.2010
13.12.2010
16.12.2010
14.12.2010

Fiecare panel isi va desfasura activitatea pe parcursul unei zile lucratoare in intervalul
orar: 9:00 – 18:00, intr-o sala dedicata. Programarea evaluarilor pe sali va fi publicata pe
site-ul www.cnmp.ro.
3.5 Date de contact:
Pe parcurul intregului proces de evaluare, directorii de proiecte, expertii evaluatori
precum si membrii Colegiului Consultativ vor fi asistati de personalul Programului
„Parteneriate in domenii prioritare”.
Persoanele de contact impreuna cu adresele acestora,pentru fiecare domeniu si
responsabilii IT care pot da lamuriri cu privire la platforma, vor fi aduse la
cunostinta in timp util si postate pe site-ul Programului PARTENERIATE.
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ANEXA1

Structura recomandata a prezentarii

1. Prezentare PowerPoint:

Slide 1:
-

Nr. proiect
Titlu proiect
Coordonator/director proiect

Slide 2 date initiale:
- Parteneri in consortiu
- Buget/cofinantare
- Adresa web a proiectului(cu confirmarea ca este functionala)
Slide 3 date initiale:
- Obiectivul/rezultatul final al proiectului
- Elementele de noutate ale proiectului;originalitate
- Beneficiarii rezultatelor; potentialul de aplicare in economie
Slide 4, 5 :
- Stadiul de realizare al proiectului in 2010 (etape conform planului de realizare
din Actul Aditional 2010)
o Etapa 1:
 Buget de stat
 Cofinantare
 Activitati efectuate
 Achizitii realizate
o Etapa 2:(daca este cazul)
 Buget de stat
 Cofinantare
 Activitati efectuate
 Achizitii realizate.
Slide 6:
- Modul de implicare a tinerilor cercetatori comparativ cu cele asumate prin
prevederile proiectului din Anexa B. (inclusiv specializari/stagii de
formare/doctorate post-doc pe tematica proiectului).
Slide 7: Indicatori de rezultat realizati in cadrul proiectului conf. HG475/2007*: Masura
in care acestia pot constitui precursori pentru rezultatele finale prevazute a se obtine
*

- documentatii, lucrari, planuri, scheme, procedee, metode, retete, formule, solutie/model
conceptual, studii, obiecte fizice (in unele cazuri pot fi considerate si rezultate finale);
- model conceptual, model de laborator, model experimental, instalatie pilot, model functional (in
unele cazuri pot fi considerate si rezultate finale);
- cerere inregistrare brevet, cerere inregistrare modele si desene industriale, cerere inregistrare:
retete, indicatii geografice, specii vegetale si animale, documentatie tehnico-economica pentru
brevetare (in unele cazuri pot fi considerate si rezultate finale);

- diseminari: numar articole publicate/acceptate spre publicare (ISI, reviste), numar de carti
publicate/acceptate spre publicare.

Slide 8

•
•
•

Activitatile prevazute a se realiza in anul 2011, avand in vedere ca este
ultimul an de implementare, comparativ cu cele prevazute in planul de
realizare al proiectului.
Obiectivele ce vor fi atinse, impreuna cu rezultatele preconizate a se
obtine. Elemente de originalitate mentinute in conditiile reconfigurari
activitatilor in 2011.
Estimarea necesarului de finantare pentru ultimul an de implementare (in
limita bugetului acceptat initial pentru anul 2011).

2. Modul de prezentare:
- timp de prezentare alocat fiecarui director de proiect: 10-12 min.

Anexa 2
FISA DE EVALUARE A STADIULUI DE IMPLEMENTARE
A PROIECTULUI - Decembrie 2010
a. Date de identificare proiect:
Titlul:
Numar proiect:
Director proiect:
Institutia coordonatoare:
Site web (are si e functional): DA NU
b. Stadiul de realizare al proiectului pana la data evaluarii, comparativ cu cele prevazute in
planul de realizare din Actul Aditional 2010, inclusiv modul de implicare a tinerilor
cercetatori.
slab: 3 puncte
satisfacator:6 puncte
bine: 9 puncte
foarte bine:12 puncte
excelent: 15 puncte
Comentarii

Nota: Odata cu analiza prevazuta la acest capitol se avizeaza din punct de vedere stiintific lucrarile
efectuate in 2010
c. Indicatorii de rezultat obtinuti in conformitate cu HG.475/2007. Masura in care acestia pot
constitui precursori pentru rezultatele finale prevazute a se obtine.
slab: 3 punct
satisfacator: 6 puncte
bine: 9 puncte
foarte bine: 12 puncte
excelent: 15 puncte
Comentarii:

• Bucureşti, sect. 1, Str. Mendeleev, nr. 21-25, et. 3, cam. 321 • Tel./Fax.: +40 21 3115992, +40 21 3188763 •
• Cod postal: 010362 • E-mail: office@cnmp.ro • Website: www.cnmp.ro •

d. Fezabilitatea activitatilor, ce urmeaza a se efectua in cadrul proiectului, precum si a
obiectivelor si rezultatelor ce urmeaza a se obtine in anul 2011, corelate cu necesarul
estimat de finantare (in limita bugetului acceptat initial pentru anul 2011). Elemente de
originalitate mentinute in conditile reconfigurarii proiectului.
slab: 4 puncte
satisfacator: 8 puncte
bine: 12 puncte
foarte bine: 16 puncte
excelent: 20 puncte
Comentarii

A Aprobarea finantarii in anul 2011
B Neaprobarea finantarii in anul 2011

(se completeaza A sau B.a sau B.b)

a) Sistarea finantarii fara recuperarea fondurilor cheltuite (proiectul se incadreaza in situatia de
risc al cercetarii conform OG57/2002, art. 87)
b) Sistarea finantarii si restituirea sumelor primate, precum si suportarea, potrivit legii, a
prejudiciilor aduse, in cazul nerespectarii obligatiilor din contract.
Componenta panelului de specialitate
Nume si prenume

Institutia

Semnatura director de proiect:………………….

Functia
Raportor
Membru comisie
Membru comisie
Membru comisie
Membru comisie
Membru comisie
Membru comisie

Semnatura

Data:………….

Presedinte Comisie:_____________________________________________
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