Centrul National de Management Programe

PNCDI 2 - Program 4 - "Parteneriate in domeniile prioritare"

Proiecte neeligibile stiintific - Domeniul 4
Nr.
Crt.

1

Nr.
Inreg.

2447

Criteriul 1,
evaluatorul 1

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului de
cercetare

Criteriul 2, evaluatorul 1

sunt de acord cu ceilalti 2
evaluatori

Criteriul 1,
evaluatorul 2

Criteriul 2, evaluatorul 2

Directorul de proiect - Mitu Florin
declara pe propria raspundere ca
este angajatul Spitalului Clinic de
Recuperare, Sectia de Cardiologie,
Str. P. Halipa 14, Iasi. O conditie
obligatorie este ca directorul de
proiect sa fie angajat cu carte de
munca la unitatea coordonatoare a
parteneriatului; in plus, unitatea la
care declara ca este angajat nu
este partener in proiect. In
concluzie, declaratia pe propria
raspundere a directorului de
proiect descalifica acest proiect.

1

Criteriul 1,
evaluatorul 3

Criteriul 2, evaluatorul 3

Locul de munca actual si functia:
Spitalul Clinic de Recuperare,
Sectia de Cardiologie, Str. P.
Halipa 14, Iasi, Conferentiar
Doctor. Directorul de proiect nu
are cartea de munca la institutie
coordonatoare, asa cum reiese
din CV, ceea ce contravine cu
conditiile de eligibilitate impuse.
In lista de personal este trecut la
spital Moinesti, dar acest fapt nu
mai apare si in alta parte a
proiectului si nici pe site spital
Moinesti:http://www.spitalmoines
ti.ro/acreditare_medici.html

2

2407

Din documentele prezentate in
proiect nu reiese afilierea
directorului de proiect la unitatea
ofertanta.

Nu se respecta conditia de
eligibilitate potrivit careia trebuie ca
directorul de proiect sa fie angajat
al CO.

2

Directorul de proiect are cartea
de munca la alta institutie decat
cea coordonatoare, cel putin asa
reiese din CV, unde nu se
specifica sub nici o forma
legatura acestuia cu Spitalul
Moinesti: 9. Locul de munca
actual si functia: Profesor
universitar, sef clinica
ChirurgieIA, Spital Sf. Spiridon
Iasi". Aceeasi situati si pentru
alti membri ai echipei CO: dr
Ditoiu"9. Locul de munca actual
si functia: UMF Carol Davila Sef de lucrari". Din conditiile de
eligibilitate reiese ca: Directorul
de proiect este persoana fizica
cu cetatenie romana, angajata
cu contract individual de munca
in cadrul institutiei conducatoare
a proiectului si care are
responsabilitatea conducerii
proiectului." Se poate ca
directorul are contract de munca
cu Spitalul Moinesti, dar
documentatia prezentata nu
argumenteaza asa ceva"

3

2419

proiectul se
incadreaza in
obietivele
programului 4

Conform conditiilor de
eligibilitate impuse prin pachetul
de informatii: Directorul de
proiect este persoana fizica cu
cetatenie romana, angajata cu
contract individual de munca in
cadrul institutiei conducatoare a
proiectului si care are
responsabilitatea conducerii
proiectului". In cazul proiectului
prezentat pentru evaluare in Cv
ul directorului de proiect este
scris la locul de munca al
directorului de proiect:
"Universitatea de Medicina si
Farmacie Gr. T. Popa Iasi,
Facultatea de Medicina Decan,
Prof. univ. dr., Sef disciplina
Asistenta Primara a Starii de
Sanatate si Epidemiologie""

Nu sunt respectate conditiile din
pachetul de informatii.Exista
neconcordante intre datele pentru
care reprezentantul legal al
institutiei coordonatoare isi asuma
raspunderea si datele din proiect.In
profilul institutiei coordonatoare se
arata la pag. 3/165 ca responsabil
in cadrul instituiei coordonatoare
este dl. Pavel Iulian si nu prof.
Azoicai!In CV-ul prof Azoicai se
scrie la pag. 20/165: 9. Locul de
munca actual si functia:
Universitatea de Medicina si
Farmacie Gr. T. Popa Iasi,
Facultatea de Medicina Decan,
Prof. univ. dr., sef disciplina,
Asistenta Primara a Starii de
Sanatate si Epidemiologie.De ce
institutia coordonatoare nu este
Universitatea, unde d-na prof. este
si decan si se prefera spitalul din
Moinesti?Deoarece din documente
reiese ca nu sunt respectate
conditiile obligatorii impuse prin
tipul de proiect, consider ca acesta
este neeligibil.

3

Proiectul nu
vizeaza o
activitate de
cercetare reala
in ce priveste
diagnosticarea
pacientilor si
cu atat mai
mult in ce
priveste
abordarea
terapeutica
novatoare a
acestei
patologii.

Problemele ridicate de acest
proiect, de altfel foarte
importante, nu se incadreaza in
prioritatile PNII, de dezvoltarea a
cercetarii romanesti. Aceste
probleme se pot rezolva prin alte
programe de finantare

4

2808

Proiectul
propus nu se
incadreaza in
obiectivele
programului 4,
directia de
cercetare 4.
Sanatate obiectivul
specific ,, 4.1.6
Implementarea
de noi metode
de preventie si
interventionale,
la nivel
national,
arondate la
spatiul
european de
operare Un
aparat de
sterilizare a
instrumentarulu
i medical nu
este o metoda
de preventie a
imbolnavirilor
sau o metoda
interventionala.
Proiectul este o
cercetare in
domeniul
tehnic"

Proiectul propus respecta
conditiile obligatorii impuse prin
tipul de proiect

Proiectul propus
nu se incadreaza
in obiectivele
programului 4,
directia de
cercetare 4.
Sanatate obiectivul specific
,, 4.1.6
Implementarea
de noi metode de
preventie si
interventionale, la
nivel national,
arondate la
spatiul european
de operare . Cred
ca trebuia s afie
aplicat in
competitie la un
domeniu tehnic."

Proiectul propus respecta conditiile
obligatorii impuse prin tipul de
proiect

4

Proiectul
propus NU se
incadreaza in
obiectivele
programului 4,
directia de
cercetare 4.
Sanatate obiectivul
specific ,, 4.1.6
Implementarea
de noi metode
de preventie si
interventionale
, la nivel
national,
arondate la
spatiul
european de
operare Se
propune
realizarea unui
instrument de
sterilizare a
instrumentarul
ui medical.
Proiectul are o
serie de calitati
insa nu este o
cercetare cu
caracter
medical. Daca
va fi finantat
doar experti
din domeniul
tehnicil il vor
putea
monitoriza. Ar
fi fost firesc sa
se aplice la
una din
directiile din
domeniul
tehnic. Sau
eventualii
producatori din

industrie ar
putea finanta
realizarea unui
prototip. In
orice caz nu
este in spiritul
Programului.
Un astfel de
proiect pe
domeniul
sanatate nu ar
duce la nici
cresterea
vizibilitatii in
literatura
stiintifica
medicala. Nici
atractivitatea
pentru
eventuali
parteneri din
afara de a
elabora
propuneri FP7
nu ar putea
veni decat
dinspre
domeniul
tehnic."

5

5

3089

Cform Pachetului de informatii
(3. Tipurile de proiecte si
activitatile care se pot finanta),
valoarea activitatilor suport nu
poate depasi 15% din valoarea
finantarii de la buget, in acest
caz 300.000. Cform Planului de
realizare a proiectului acestea
sunt II.4, III.4, III.5, IV.3, IV.4 in
val. totala de 622.250!

Proiectul se
incadreaza in
Domeniul 4Sanatate,
Tematica 4.1.6

Proiectul nu respecta conditiile
obligatorii impuse prin tipul de
proiect PC: valoarea activitatilor
suport nu poate depasi 15% din
valoarea finantarii de la buget, in
acest caz 300.000. Conform
Planului de realizare a proiectului
acestea sunt II.4, III.4, III.5, IV.3,
IV.4 in val. totala de 622.250. Chiar
si considerand ca suma de la
activitatea III.4 (133.000 lei) nu
este repartizata integral pentu
activitati de suport, restul
activitatilor de suport totalizeaza
mai mult de 356.250 lei!

6

Proiectul se
incadreaza in
Domeniul 4Sanatate,
Tematica 4.1.6

Proiectul nu respecta conditiile
obligatorii impuse prin tipul de
proiect PC deoarece pentru
activitatile suport se prevad
622250 lei ceea ce reprezinta
31,11% din valoarea finantarii
de la buget (In Pachetul de
Informatii se prevede ca
activitatile suport sa nu
depaseasca 15% din valoarea
finantarii de la buget )

6

3346

La capitolul- 2. Conditiile de
participare la competitie se
specifica ca: Directorul de
proiect este persoana fizica cu
cetatenie romana, angajata cu
contract individual de munca in
cadrul institutiei conducatoare a
proiectului si care are
responsabilitatea conducerii
proiectului, dar asa cum reiese
din Lista de personal d-ul
Asis.Univ.Dr. Maciuceanu
Zarnescu Mircea Bogdan este
angajat la Universitatea de
Medicina si Farmacie Carol
Davila din Bucuresti, iar din CVul sau reiese ca lucreaza la
Clinica Chirurgie Plastica si
Arsuri , Spit.Clinic de urgenta
pentru Copii Grigore
Alexandrescu, Bucuresti, Medic
rezident chirurgie plastica si
microchirurgie reconstructiva, iar
institutia conducatoare a
proiectului este Universitatea de
Medicina si Farmacie Victor
Babes Timisoar. Asadar nu este
respectata una din conditiile
proiectului. In plus la Declaratie
privind ajutorul de stat (DAS 09)
ar trebui sa fie 3 declaratii fiind 3
parteneri si nu exista decit una,
iar la Acord de parteneriat (AP
10) nu exista decit 2 si nu trei.

Directorul de proiect are o situatie
contractuala confuza: angajat la
UMF Carol Davila si director de
grant sub UMF Timisoara. Ramane
la latitudinea comisiei de etica
admiterea acestui grant indiferent
de rezultatul evaluarii.

7

Sunt de acord cu ceilalti 2
evaluatori si declar proiectul
neeligibil.

7

3338

Desi Institutia coordonatoare
este Asociatia Medicilor C.
Papilian, directorul de proiect
este angajat la alta institutie, asa
cum reiese din CV: 9. Locul de
munca actual si functia: Sef
sectie chirurgie in Spitalul Militar
C.PapilianCluj-Napoca. Nu
reiese modul de colaborare
dintre director de proiect si
institutia coordonatoare, ceea ce
contravine conditiilor de
eligibilitate impuse

Proiectul propus
se incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

In pachetul de informatii, referitor la
conditiile de eligibilitate, se scrie la
pag. 34: Directorul de proiect este
persoana fizica cu cetatenie
romana, angajata cu contract
individual de munca in cadrul
institutiei conducatoare a
proiectului si care are
responsabilitatea conducerii
proiectului. In acest proiect, la
profilul organizatiei conducatoare
se scrie clar, la pagina 2 din 67, ca
numarul de angajati al institutiei
este 0 (zero!) iar organizatia nu are
declarat patrimoniu in acelasi
formular! Din CV-ul directorului de
proiect reiese ca acesta este
angajat al Spialului militar din ClujNapoca. De ce nu este aceasta
institutie cea coordonatoare?
Consider ca nu sunt respectate
conditiile din pachetul de informatii
al programului si proiectul este
neeligibil.

8

Sunt de acord cu parerea
celorlalti doi evaluatori, proiectul
este neeligibil.

8

3328

Tinand cont de
premiza
proiectului
(absenta
ecografiei din
curricula de
invatamant
medical") si
scopul declarat
al proiectului
("ameliorarea
procesului de
invatamant cu
tehnici de
diagnostic
imagistic"),
proiectul nu se
incadreaza in
Obiectivul
General al
Programului 4
("stimularea
parteneriatelor
in domeniile
prioritare,
CONCRETIZA
TE in
tehnologii,
produse si
servicii
inovative")Proi
ectul este
incadrat in
Domeniul 4Sanatate, dar
nu se
incadreaza in
tematicile 4.1.1
("Dezvoltarea
cunoasterii
sistemelor
biologice
integrative ale
fiintei umane")
si nici
4.1.6("Impleme

Proiectele Complexe (PC), in
parteneriat, au ca obiectiv
cercetarea precompetitiva
pentru dezvoltarea stiintei si a
tehnologiilor de varf din
Romanaia, avand ca
REZULTATE dezvoltarea de
modele functionale,
experimentale, tehnologii,
produse, prototipuri, instalatii
pilot, procese si servicii
inovative. Din prezentarea
rezultatelor S/T estimate si din
analiza Planului de Realizare nu
apar rezultate care sa satisfaca
criteriile de mai sus. (Instruirea
studentilor in tehnici de
imagistica nu reprezinta un
serviciu inovativ)Activitatile
suport B.3 si B.5 (fara afi luate in
calcul activitatile combinate
II.0.1, IV.0.1, IV.2.1, IV.3.1)
insumeaza 667000 lei ceea ce
reprezinta 33,35% din bugetul
proiectului (se accepta maxim
15%). In etapa 3 CO are numai
activitati B.5 pe o perioada de
12 luni (in Pachetul de Informatii
B5 se accepta maxim 1 luna).

Nu se
argumenteaza
incadrarea
proiectului atat
tematicii de
cercetare 4.1.1
Dezvoltarea
cunoasterii
sistemelor
biologice
integrative ale
fiintei umane cat
si tematicii 4.1.6
Implementarea
de noi metode de
preventie si
interventionale, la
nivel national,
arondate la
spatiul european
de operare

Nu este clar cum poate contribui
proiectul la cresterea
competitivitatii CD prin stimularea
parteneriatelor in domeniile
prioritare.

9

Proiectul
propus nu se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare
deoarece:1.
echografia
reprezinta o
tehnica
imagistica
patentata, cu
indicatii si
rezultate bine
stabilite;2.scop
ul declarat al
proiectului ameliorarea
procesului de
invatamint de
semiologie
medicala
adresat
studentilor
anului III
Medicina
Generala prin
completarea
procedurilor
clasice de
examinare a
pacientului cu
tehnici de
diagnostic
imagistic" nu
poate constitui
subiect al uni
program de
cercetare,
semiologia
fiind o
disciplina bine
conturata, cu
un rol bine
stabilit. 3.

Proiectul respecta conditiile
impuse prin tipul de proiect

invatamantul
modular se
practica in
cadrul
Facultatii de
Medicina
Bucuresti. 4.
argumentele
pentru
medicina
integrata sunt
binecunoscute
pe plan
mondial,
introducerea
metodei in
Romania
avand nevoie
de aprobarea
Ministerului
Invatamantului
, si nu de o
validare pritrun proiect de
cercetare; 5.
parteneriatul
propus nu
conduce la
obtinerea de
tehnologii,prod
use sau
servicii
inovative
pentru
rezolvarea
unor probleme
complexe"

ntarea unor noi
metode de
preventie si
interventionale,
la nivel
national,
arondate la
spatiul
european de
operareTemati
ca 9.3.2 nu
apartine
Domeniului 4
ce apare in
formulare"

10

9

10

Intr-adevar, varianta electronica
nu include declaratia privind
ajutorul de stat (obligatoriu), deci
proiectul nu indeplineste
conditiile de eligibilitate

3777

4069

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului 4.

sunt de acord cu ceilalti 2
evaluatori si declar proiectul
neeligibil

Proiectul este
incadrat de catre
directorul de
program in
Domeniul 4Sanatate,
Tematica de
cercetare 4.1.6
Implementarea
de noi metode de
preventie si
interventionale, la
nivel national,
arondate la
spatiul european
de operare. In
realitate, proiectul
nu are nici o
legatura cu
metodele de
preventie si
interventionale, ci
este o tema de
cercetare
morfopatologica
si biochimica
statica. Proiectul
este non-eligibil

deoarece lipsesste declaratia
privind ajutorul de stat, proiectul
este neeligibil

Proiectul nu are declaratiile
obligatorii in format electronic si
nici acord de colaborare.
Conform pct g. din pachetul de
informatii / 2.2. Conditii de
eligibilitate a participantilor, care
spune g) sa respecte conditiile
de prezentare si formularele
impuse prin Pachetul de
informatii.", proiectul este
neeligibil"

Documentul prezentat pentru
evaluare este reprezentat de
formulare completate (uneori de
mana) si scanate, nu de
formularele completate la
depunerea online. Din anexele
obligatorii pentru ca un proiect sa
intre in competitie lipseste Anexa
I.10 DAS 09. In consecinta,
proiectul este non-eligibil

Documentul pe care l-am
evaluat nu contine anexele
obligatorii impuse de acest tip
de proiect - are atasata doar
Declaratia privind participarea in
proiecte CEEX. Toate paginile
documentului sunt completate si
apoi scanate. Exista pagini
completate de mana si scanate.
Deoarece nu contine toate
documentele impuse de tipul de
proiect il consideram neeligibil.

11

11

4079

Proiectul nu se
incadreaza in
obiectivele
Programului 4
directia de
cercetare
4.Sanatate
obiectivele
,,4.1.6
Implementarea
de noi metode
de preventie si
interventionale,
la nivel
national,
arondate la
spatiul
european de
operaredeoare
ce proiectul se
refera la o
cercetare pur
tehnica care
are drept scop
imbunatatirea
lombotomului
clasic prin
adaugarea unei
anse prin care
trece curent
electric care
ajuta atat la
taierea
tesuturilor cat
si la
coagularea
sangelui. Acest
dispozitiv nu
introduce o
noua metoda
de tratament
asupra
rinichiului
(metoda este
deja cunoscuta
si utilizata si in

Evaluatorul 2 are dreptate
privind conditiile de eligibilitate
ale directorului de proiect.

Directorul de proiect nu
indeplineste una din conditiile de
eligibilitate adica: Directorul de
proiect este persoana fizica cu
cetatenie romana, angajata cu
contract individual de munca in
cadrul institutiei conducatoare a
proiectului si care are
responsabilitatea conducerii
proiectului" (Pachet de informatii).
Directorul de Proiect este angajat
al Spitalului Sf. Ioan (P1) si
figureaza pe post de Director la
Unitatea Coordonatoare unde nu
are nici o functie prin contract de
munca si deci nu poate semna
Documente oficiale implicand
sume considerabile"

12

Proiectul este
doar o inovatie
tehnica

Evaluatorul 2 are dreptate
privitor la conditia de eligibilitate
a directorului de proiect

cazul acestui
lombotom
electric si
anume
,,lombotomia
transcutana"."

12

3782

proiectul se
incadreaza in
obiective, dar
nu respecta
conditiile de
eligibilitate
impuse

proiectul nu respecta conditiile
obligatorii: are valoare mai mare
decat cea prevazuta in pachet
de informatii si anume 2250000
in loc de 2000000

proiectul se
incadreaza in
obiective, dar nu
respecta
conditiile de
eligibilitate
impuse

proiectul nu respecta conditiile
obligatorii: are valoare mai mare
decat cea prevazuta in pachet de
informatii si anume 2250000 in loc
de 2000000

13

proiectul se
incadreaza in
obiective, dar
nu respecta
conditiile de
eligibilitate
impuse

proiectul nu respecta conditiile
obligatorii: se solicita finantare
mai mare decat cea prevazuta
in pachet de informatii si anume
2250000 in loc de 2000000

