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Proiecte neeligibile stiintific - Domeniul 6
Nr.
Crt.

1

Nr.
Inreg.

1551

Criteriul 1,
evaluatorul 1

Criteriul 2, evaluatorul 1

Criteriul 1,
evaluatorul 2

Criteriul 2, evaluatorul 2

Criteriul 1,
evaluatorul 3

Criteriul 2, evaluatorul 3

Proiectul se
incadreasa in
tematica de
cercetare
6.1.2, Domeniul
6
Biotehnologii.

1. Proiectul nu respecta criteriul
Nivelul maxim admis pentru dotari
este de 30% din valoarea
proiectului de la bugetul de
stat.Valoare totala proiect de la
bugetul de stat 1.803.605
leiValoare maxima admisa dotari
(30%) 541.081,5 leiValoare dotari
proiect 585.000 lei (40.000 lei in
2008, 525.000 lei in 2009 si 20.000
lei in 2010) depaseste cu 43.918,5
lei valoarea maxima admisa
pentru acest capitol de
cheltuieli.2. Proiectul nu respecta
criteriul Contractorul poate
subcontracta max 5% din valoarea
contractului cu terti
(subcontractori diferiti de
partenerii din cadrul
proiectului)Valoare maxima
admisa terti (5%) 90.180,25
leiValoare terti proiect 97.250 lei
(etapaI - 23.250, etapa II - 19.000,
etapa III - 22.500, etapa IV 32.500) depaseste cu 7069,75 lei
valoare maxima admisa pentru
acest capitol de cheltuieli.

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

Valoarea de la buget alocata
pentru dotari depaseste procentul
maxim admis de 30%, fiind de
35,729%;Valoarea contractelor
catre terti depaseste procentul
maxim admis de 5%, fiind de
5,39%.

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare.

Dotarile propuse a fi realizate
depasesc 30% din valoarea de la
buget, fiind de 35,73%, iar
contractele catre terti pe cea de
5%, fiind de 5,4%.
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PROIECTUL
ESTE
NEELIGIBIL.
NU POATE FI
EVALUAT
DEOARECE NU
SE DESCHIDE
FISIERUL PDF
CU
FORMULARELE
AFERENTE
PROPUNERII
DE PROIECT.

Suma prevazuta la activitatile
suport reprezinta 33,17% din
bugetul proiectului si depaseste
valoarea maxima admisa pentru
acest tip de proiect

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

PROIECTUL ESTE NEELIGIBIL.
NU POATE FI EVALUAT
DEOARECE NU SE DESCHIDE
FISIERUL PDF CU FORMULARELE
AFERENTE PROPUNERII DE
PROIECT.

Proiectul este
neeligibil.
Fisierul PDF
atasat nu
poate fi
deschis

Proiectul nu respecta criteriul:
Valoarea activitatilor suport care
sunt in completarea activitatilor
de cercetare dezvoltare nu poate
depasi 15 % din valoarea finantarii
de la buget.Valoare totala
activitati suport: 611.400 lei
(30,90% din valoare totala proiect
de la buget).

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului

Proiectul depaseste 15%. si nu
respecta criteriul referitor la
activitatile suport.

Proiectul este neeligibil. Fisierul
PDF atasat nu poate fi deschis

Proiectul nu
are nici un
formular
completat in
fisierul pdf cu
numarul 2303.

PROIECTUL NU POATE FI
EVALUAT DEOARECE NU SE
DESCHIDE FISIERUL PDF CU
FORMULARELE AFERENTE
PROPUNERII DE PROIECT
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Proiectul propus nu respecta
conditiile obligatorii impuse prin
tipul de proiect, respectiv:Valoarea activitatilor de cercetare
fundamentala trecute in Planul de
realizare este de 11,67% , deci
depaseste valoarea de 10% din
valoarea proiectului finantat de la
buget, iar conform indicatiilor din
Pachetul de informatii Valoarea
activitatilor de cercetare
fundamentala nu poate depasi 10
% din valoarea proiectului finantat
de la buget";- Una din conditiile de
eligibilitate ale participantilor este
sa respecte legislatia cu privire la
ajutorul de stat. Partenerul P3S.C. SALVAVET S.R.L. nu are ca
obiect principal de activitate
cercetarea (cod CAEN principal)
ci servicii de sanatate si asistenta
sociala, ca urmare ar trebui,
conform Schemei de ajutor de
Stat fiind societati de tipul
"intreprinderi", sa cofinanteze
activitatile incluse in categoria
"cercetare experimentatala"
(ex.AII.4, AIII.3.A IV.3), desi unele
din aceste activitati sunt
inregistrate eronat in categoria
"cercetare fundamentala".Data
fiind nerespectarea acestor
conditii, consider proiectul
NEELIGIBIL."

4019

Conform parerilor evaluatorilor 2
si 3 proiectul este neeligibil.
Minoritatea se supune majoritatii.
Verificarile confirma opinia
expusa de cei doi evaluatori.

Scopul enuntat
al proiectului
este de
,,preparare de
biomateriale
ceramice, pe
baza de fosfati
de claciu,,
scop ce nu se
incadreaza in
directia de
cercetare
6.1.2.

Proiectul nu respecta conditia
impusa prin tipul de proiect
privind valoarea activitatilor de
cercetare fundamentala care nu
poate fi mai mare de 10% din
valoarea solicitata de la bugetul
de stat. Conform datelor
prezentate in planul de realizare
a proiectului aceasta depaseste
valoarea admisa.

Intr-adevar UPB-CTANM este
inregistrat in Registrul
potentialilor contractori, dar
apare ca contractor neeligibil",
deci proiectul nu este eligibil"
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UPB-CTANM nu este eligibil
conform RCS (rosu" in data de
11 Aprilie 2008). Prin urmare, cf.
"2.2 Conditii de eligibilitate a
participantilor" din pachetul de
informatii, proiectul se delara
ineligibil"

