Proiecte neeligibile stiintific – Domeniul 4
Nr.
Crt

1

Cod
proiect

2132

Evaluator 1 Criteriul 1

-

Evaluator
1Criteriul 2

-

Evaluator 1
- Criteriul 3
Autorii
proiectului isi
incadreaza
singuri
Proiectul la
codurile de
activitati
A.2.1.,
cercetare
industriala. Ar
fi fost
necesara
cofinantarea.
nu se
respecta
conditiile din
pachetul de
informatii.

Evaluator 2 - Criteriul 1

-

Evaluator 2 - Criteriul
2

-

1

Evaluator 2 Criteriul 3
Nu se respecta
schema
ajutorului de
stat. S.C.
Genetic Lab
SRL (P2) si S.C.
SIAT S. A.(P4)
nu aduc
cofinantare, desi
activitatile la
care participa
sunt de tipul
cercetare
industriala si ar
fi trebuit sa
cofinanteze cu
20% din
valoarea totala
a activitatii. Ca
urmare proiectul
nu este eligibil
stiintific.

Evaluator 3 Criteriul 1

-

Evaluator 3 Criteriul 2

-

Evaluator
3Criteriul 3

nu se
respecta
schema
ajutorului de
stat.Din
acest motiv
Proiectul
este
neeligibil.

2

2340

Proiectul propus nu
se incadreaza in
OBIECTIVELE
Programului si
directia de
cercetar.

Proiectul
propus nu
respecta
conditiile
obligatorii
impuse de
tipul de
proiect.

nu se afla in
ACEASTA
situatie.

Cu tot respectul pentru aplicant
si institutiile prestigioase
implicate, PROIECTUL NU SE
INCADREAZA IN
OBIECTIVELE Programului si
Directia de cercetare. PNCDI 2
este un plan national in primul
rind de stimulare si dezvoltare a
cercetarii romanesti, implicit si a
celei din domeniul medical.
Programul Parteneriate este o
componenta a acestui plan
national, in consecinta
proiectele depuse la acest
program trebuie sa fie axate pe
cercetare.Proiectul NU ARE
OBIECTIVE DE CERCETARE
STIINTIFICA ci isi propune
NUMAI INNOIREA
INFRASTRUCTURII DE
DIAGNOSTIC A
PARTENERILOR SI
PROCURAREA DE
MATERIALE CONSUMABILE
SI REACTIVI pentru tehnicile
de diagnostic, moderne, este
adevarat, folosite deja in
institutiile participante. Deci,
repet, cu toata
responsabilitatea, si inca o data
respectul pentru institutiile
participante, NU ESTE UN
PROIECT DE CERCETARE
STIINTIFICA.El este, intradevar un MEMORIU
JUSTIFICATIV FOARTE BINE
DOCUMENTAT, pentru
solicitarea de fonduri pentru
completarea dotarii si
aprovizionare cu consumabile,
insa pentru cresterea
performantelor diagnosticului
curent si aprovizionare cu
consumabile, intr-o afectiune
care constituie o problema de
sanatate atit la noi cit si pe plan
mondial EXISTA PROGRAME
LA NIVELUL MINISTERULUI
SANATATIIIn consecinta
consider proiectul NEELIGIBIL
STIINTIFIC

2

Proiectul propus nu
respecta conditiile
obligatorii impuse de tipul
de proiect.NU SE
PROPUNE O TEMA DE
CERCETARE (cum ar fi
de exemplu investigarea
mecanismelor patogenice
ale infectiei tuberculoase,
sau a rezistentei la
tratament, sau a
coexistentei TBC
SIDA)UNDE SUNT
OBIECTIVELE DE
CERCETARE? Obiective
de genul &#147;ACHIZITII
SI INVESTIGATII
SPECIFICE&#148; este
oare un obiectiv de
cercetare definit
serios?UNDE ESTE
DESCRIEREA
STIINTIFICA A
PROIECTULUI?
METODOLOGIA DE
LUCRU, ACTIVITATI,
etc.Cititi cu atentie
ACTIVITATILE si o sa
constatati ca sunt insiruite,
inca si la modul general,
activitatile curente de
diagnostic.Activitatile
&#147;STIINTIFICE&#148
; care se repeta constant
sunt: &#147;ACHIZITII DE
ECHIPAMENTE&#148; si
&#147;EFECTUAREA
INVESTIGATIILOR
SPECIFICE&#148;! Care
Investigatii specifice?Nu
se propune o tehnica noua
sau un algoritm nou de
diagnostic, metodele
propuse se aplica deja in
mod curent in exterior si
CHIAR SI IN
INSTITUTIILE
PARTENERE IN
PROIECT)In consecinta,
consider proiectul
NEELIGIBIL STIINTIFIC

Nu este cazul

Proiectul nu are
formulate
obiective de
cercetare
stiintifica

Proiectul propus
nu respecta
conditiile
obligatorii
impuse de tipul
de proiect.

-

3

2378

-

DURATA
MAXIMA
prevazuta in
proiect este
de peste 36
LUNI

-

Proiectul depaseste
durata maxima admisa de
36 luni

-

3

-

-

Durata totala
este de 39 luni;
durata maxim
admisa pentru
Proiecte
Complexe este
de 36 luni.
Calculul facut
conform datelor
prezentate pe
etape si luni
este: I-3 luni, II 4 luni, III-8 luni,
IV-5 luni, V-10
luni, VI-9 luni.
Greselile de
calcul apar in
etapele III si IV.
Este adevarat ca
in plan se
prevede
finalizarea
proiectului in
august 2010, dar
suma duratelor
propuse nu se
incadreaza in
maximul
prevazut.

-

4

3570

Titlul proiectului si
obiectivele propuse
se incadreaza in
Directia de
Cercetare 6Biotehnologii (6.1.1
si 6.1..2, 6.1.4).
Proiectul nu
justifica incadrarea
in domeniul
Sanatate. Desi din
rezumat reiese
dorinta de a
transfera achizitiile
cercetarii din
domeniul simularii
biomoleculare in
domeniul medical
prin realizarea unui
vaccin antimelanom, lipseste
parteneriatul
medical care sa
justifice aceasta
actiune.

-

-

Proiectul in ACEASTA etapa nu
apartine de domeniul
SanatateNu exista in echipa de
cercetare nici o institutie
medicala.

4

-

-

Proiectul in
aceasta etapa nu
apartine intradevar de
domeniul
Sanatate. Este
posibil ulterior sa
se imagineze
conform
rezultatelor
obtinute in acest
proiect, un alt
proiect care sa
continue in
domeniul
Sanatate
studierea
aplicativitatii
clinice. Pe de alta
parte proiectul sa situat intr-o
zona de granita,
din pacate mai
mult spre
domeniul de
cercetare 6 Biotehnologii.

-

-

5

3618

Titlul proiectului si
obiectivele propuse
se incadreaza in
Directia de
Cercetare 1Tehnologia
informatiei - 1.6.8.
Metode, modele si
algoritmi de
simulare si
optimizare pentru
rezolvarea unor
probleme complexe
din stiinta ,
inginerie, economie
si societate.
Proiectul nu
justifica incadrarea
in domeniul
Sanatate. Desi
realizarea
consortiului pare
echilibrata pentru
subiectul ales,
aceste nu este
argumentat si
structurat din punct
de vedere stiintific,
tehnic si al aplicarii
rezultatelor
cercetarii in
sanatate.

Este absent
tot pachetul
de declaratii:
AI 01, DC
02, I 03, DN
04, DE 05,
DAS 06,
DARPIC 07.

Nu se poate
aprecia din
cauza lipsei
declaratiei
privind
respectarea
schemei de
ajutor de stat.

Proiectul nu se incadreaza in
directia de cercetare
Sanatate.De altfel, din echipa
de cercetare nu FACE parte nici
o institutie medicala.

5

-

-

Desi incadrarea
intr-o Directie de
cercetare sau alta
este discutabila,
avand in vedere
ca tipul de proiect
este Proiecte
complexe (PC) si
ca exista o
directie mai
apropiata de
continutul
proiectului,
consider ca acest
criteriu nu este
indeplinit.

Conform
pachetului de
informatii
(pag.39)
formatul
electronic al
proiectului NU
contine pachetul
de declaratii (ca
forma pe suport
hartie, pag.38),
doar
FORMULARELE
A si B (nota
bene - nu
anexele).
Proiectul ESTE
eligibil din acest
punct de vedere.

1. Idem cu
mai sus.2.
Toti
partenerii
sunt institutii
publice DE
STAT. Nu
intra in
schema de
ajutor de
stat (tabel
pag. 72
pachetul de
informatii,
Anexa 4).
Proiectul
ESTE
eligibil din
acest punct
de vedere.

