Centrul National de Management Programe

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

Proiecte neeligibile stiintific - Domeniul 9
Nr.
Crt.

1

2

Nr.
Inreg.

Criteriul 1,
evaluatorul 1

Criteriul 2, evaluatorul 1

1067

Da, proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directiei de
cercetare

Proiectul nu respecta conditiile
obligatorii impuse de tipul de
proiect cu privire la structura
bugetului : cheltuielile cu
support (396588) reprezinta 37%
din totalul bugetului (1068580)
fata de 15% admis de tipul de
proiect

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

Cu toate corectiile efectuate in
buget (4800+4000+1496=65520
???) valoarea activitatilor suport
este de 32% din valoarea
finantarii de la buget, deci
proiectul nu este eligibil.CO:
AII.3 - 10296, AII.4 - 5850, AII.5 5850, AIII.3 - 5850, AIV.1 - 2925,
AIV.2 - 176670, AIV.3 - 5850P1:
AII.3 - 10296, AII.4 - 5850, AIII.3 5850, AIV.1 - 2925, AIV.2 35685, AIV.3 - 5850P2: AII.2 10296, AII.4 - 5850, AIII.4 - 5850,
AIV.1 - 2925, AIV.2 - 35685, AIV.3
- 5850P3: AII.3 - 7722, AII.4 8500, AIII.2 - 12870, AIII.3 5850, AIV.1 - 2925, AIV.2 - 35685,
AIV.3 - 5850

1229

Criteriul 1,
evaluatorul 2

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului,
directia de
cercetare 9.2,
tematica de
cercetare 9.2.14.

Criteriul 2, evaluatorul 2

Criteriul 1,
evaluatorul 3

Criteriul 2, evaluatorul 3

Activitatile suport depasesc 15% din
valoarea proiectului.

Respecta
obiectivele si
se incadreaza
in directia de
cercetare
9.1.12

CHELTUIELILE CU
ACTIVITATILE SUPORT
DEPASESC PLAFONUL
MAXIM ADMIS PENTRU
ACEST TIP DE PROIECT.

Proiectul nu respecta conditiile
obligatorii impuse prin tipul de
proiect deoarece cheltuielile cu
activitatile suport depasesc plafonul
maxim de 15% admis: reprezinta in
total 423499, reprezentand 32,9% din
valoarea finantarii de la buget.

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

Activitatile suport sunt
supradimensionate, acestea
depasind plafonul maxim
admis de 15%.

1

3

1099

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului, in
directia de
cercetare 9.2,
tematica de
cercetare
9.2.3.

Proiectul nu respecta conditiile
obligatorii impuse de tipul de
proiect deoarece cheltuielile cu
activitatile suport depasesc
plafonul maxim de 15%.

Proiectul se
incadreaza in
obiectivul general
al programului:
parteneriat in
domeniul prioritar
9, Cercetare
socio-economica
si umanista, intre
3 universitati de
prestigiu si o
asociatie.
Proiectul se
incadreaza in
directia de
cercetare 9.2.3.,
formarea initiala
si continua a
resurselor umane
din perspectiva
calitatii educatiei
si a stimularii
potentialului
creativ.

In pachetul de informatii (pg. 34) se
specifica ca participantii la program
trebuie sa aiba prevazuta, in obiectul
lor de activitate, activitatea de
cercetare dezvoltare, daca
organizatia respectiva desfasoara in
cadrul prgramului activitati de CDI
finantate de la bugetul de stat.
Partenerul Asociatia Societatea
Inginerilor de Petrol si Gaze" solicita
finantare de la buget pentru anul
2011. In profilul partenerului NU este
specificat daca exista in obiectul de
activitate, activitaea de cercetare
dezvoltare.In plus, valoarea
activitatilor suport depaseste 15%
din valoarea finantarii solicitate de la
buget."

2

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare
specificata de
ofertant.

Proiectul nu respecta
conditiile obligatorii impuse
de tipul de proiect deoarece:activitatile suport (activitatile
codificate de ofertant B.3,
B.4,B.5,B.7 insumate) sunt
supradimensionate, acestea
depasind 35% din valoarea
proiectului;- perioada de
derulare a proiectului indicata
in oferta este de 48 de luni.

4

5

Nu deoarece este imposibila
verificarea conditiilor obligatorii
ipuse prin tipul de proiect. in
cadrul anexei I.7, Formularul A3,
chiar daca activitatile sunt
codificate nu sunt alocate
bugete pentru fiecare tip de
activitate. Prinurme nu se pot
verifica criteriile privind
ponderile actitivatilor de
cercetare fundamentala si ale
activitatilor suport in bugetul
proiectului.

1120

1210

Da, proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directiei de
cercetare

Proiectul nu respecta conditiile
obligatorii impuse de tipul de
proiect: cheltuielile support
525000 din 2000000 adica
26,25% fata de 15% cat este
admis

Dinpacate la aceasta conditie de
eligibilitate proiectul nu reuseste sa
facat fata. NU este posibila
verificarea modului de a,locare a
sumelor soliciutte pentru finantare
pe fievcare tip de activitate in parte.
De aceea si cu regret proiectul nu
este eligibil.

Proiectul nu respecta
conditiile obligatorii impuse
prin tipul de proiect. In Planul
de realizare chiar daca
activitatile sunt codificate nu
sunt bugetate si , prin urmare
nu pot fi verificate ponderile
activitatilor de cercetare
fundamentala si aale
activitatilor suport in total
buget.

nu a fost completata anexa I.9 Declaratia privind participarea la
CEEX/FP 7

Pentru categorii de activitati
suport (B) sunt alocate prin
proiect minimum 600.000
RON, adica 30% din cererea
de finanatare de la buget,
ceea ce face proiectul
neeligibil prin depasirea
pragului limita superior de
15%.

3

6

7

1533

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului ;i
ale directiei de
cercetare 9.

1537

Consortiul din
cadrul
proiectului
propus are in
componenta
persoane
juridice straine
care solicita
finantare de la
buget.

Conform Cap. 3 Tipuri de
proiecte si activitatile care pot fi
finantate , 3.1. proiecte
complexe. . Valoarea cercetarii
fundamentale , cod A1, nu poate
depasi 10% din total valoare
solicitata de la bugetul de stat.
Acest proiect, conform planului
de activitate, si-a propus
activitati de cercetare
fundamentala A1 in proportie de
93% din total valoare ceruta de la
bugetul de stat. Din acest punct
de vedere proiectul este
neeligibil."

Proiectul nu respecta conditiile
obligatorii impuse prin tipul de
proiect avand majoritatea
activitatilor de cercetare
fundamentala. Acest proiect,
conform planului de activitate, si-a
propus activitati de cercetare
fundamentala A1 in proportie de 93%
din total valoare ceruta de la bugetul
de stat. Din acest punct de vedere
proiectul este neeligibil.

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului ;i
ale directiei de
cercetare 9.

Proiectul nu respecta
conditiile obligatorii impuse
prin tipul de proiect avand
majoritatea activitatilor de
cercetare fundamentala

Proiectul are prevazuti bani de la
buget (Anexa I.2) pentru entitati
juridice straine.

Proiectul nu respecta schema de
ajutor de stat. Ofertantul solicita
finantare de la bugetul statului
pentru doua institutii din Marea
Britanie care sunt mentionate ca
parteneri in proiect (P2 Bournemouth University, UK si
Dorset County Council).

Da, proiectul
se incadreaza
in obiectivele
programului si
directiei de
cercetare

Calificativul DA era acordat cu
retinere, practic prin panel mam cnosultat cu ceilalti
evaluatori.

Proiectul se
incadreaza in
directia de
cercetare
specificata.

4

8

1148

Obiectivele
proiectului se
incadreaza in
obiectivele
programului si
ale directiei de
cercetare 9.

Proiectul nu respecta conditiile
obligatorii impuse prin tipul de
proiect. Conform Planului de
realizare prezentat in oferta
toate activitatile propuse sunt de
natura cercetarii fundamentale,
ceea ce este neconform cu
obiectivele programului
Parteneriate si cu pachetul de
informatii al programului.
Valoarea activitatilor de
cercetare fundamentala nu
trebuie sa depaseasca 10% din
total valoare a proiectului.

Dat fiind ca toate
activitatile
propuse sunt
considerate drept
cercetare
fundamentala,
proiectul nu se
poate incadra in
conditiile de
eligibilitate ale
programului 4

Proiectul are declarate toate
activitatile ca fiind de cerectare
fundamentala. In consecinta el
trebuie, chiar si cu parare de rau,
declarat ca fiind ne-eliogibil, fiind in
contradictie flagranta cu cerintele
din Pachetul de informatii.

5

Proiectul nu respecta
conditiile obligatorii impuse
de tipul de proiect avand
declarate toate activitatile de
cercetare fundamentala, fapt
care nu respecta obiectivele
programului.

9

1264

Proiectul
propus se
inscrie in
obiectivele
programului
Parteneriate si
ale directiei de
cercetare 9

Proiectul nu respecta conditiile
obligatorii impuse pentru tipul de
proiect complex si anume: valoarea activitatilor suport
reprezinta 32% din total valoare
bugetara a proiectului ( maximul
conf. pachetului de informatii
este de 15%); - Nu se pot
determina din planul de
activitate prezentat, valorile
pentru tipul de cercetare
fundamentala, care reprezinta
conditie obligatorie din termenii
de referinta. Aceaiasi activitate a
fost codificata cu trei coduri
diferite. -Se semnaleaza si faptul
ca din total valoare a proiectului
deplasarile reprezinta 33%, iar
cumulat actiuni suport si
deplasari reprezinta 50% din
valoarea totala a proiectului. -De
asemenea din total deplasari
50% sunt prevazute pentru prima
etapa, care conform planului
este de cercetare documentara ,
ceea ce pune sub semnul
intrebarii posibilitatea
diseminarii rezultatelor
proiectului in cadrul acestor
mobilitati.

Proiectul propus
se inscrie in
obiectivele
programului
Parteneriate si
ale domeniului de
cercetare 9.

Proiectul nu repsecta conditiile
obligatorii impuse, avand activitati
suport in pondere de peste 30% din
valoarea proiectului.

6

Proiectul nu respecta
conditiile obligatorii ale tipului
de proiect complex si
anume&gt; - valoarea
activitatilor suport reprezinta
32,6% din total valoare
bugetara a proiectului (
maximul conf. pachetului de
informatii este de 15%); - Nu
se pot determina din planul de
activitate prezentat, valorile
pentru tipul de cercetare
fundamentala, care reprezinta
conditie obligatorie din
termenii de referinta. Aceaiasi
activitate a fost codificata cu
trei coduri diferite. -Se
semnaleaza si faptul ca din
total valoare a proiectului
deplasarile reprezinta 33%,
iar cumlat actiuni suport si
deplasari reprezinta 50% din
valoarea totala a proiectului. De asemenea din total
deplasari 50% sunt prevazute
pentru prima etapa, care
conform planului este de
cercetare documentara si de
natura fundamentala, ceea ce
pune sub semnul intrebarii
posibilitatea diseminarii
rezultatelor proiectului in
cadrul acestor mobilitati.

10

11

1540

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului si
ale directiei de
cercetare 9.1

1475

Consider ca
proiectul
propus nu se
incadreaza in
domeniul de
cercetare 9. De
altfel nu este
precizata
Directia de
cercetare si
nici tematica .
recomand ca
acest proiect
sa fie incadrat
in Domeniul 8 Spatiu si
securitate 8.4
Tehnici pentru
securitate
Tematica de
cercetare
8.5.7. Strategii
si politici de
securitate la
nivel local,
european si
global sau
Directia de
cercetare 8.5
Sisteme si
infrastrutura de
securitate,
Tematica de
cercetare
8.5.6. Suport
pentru

Toate activitatile proiectului sunt
declarate activitati de cercetare
fundamentala. Procentul admis
pentru cercetarea fundamentala
este de maxim 10% din valoarea
totala bugetara. Din acest motiv
proiectul este neeligibil.

Proiectul propus NU respecta
conditiile de leigibilitate impuse
prin tipul de proiect deaorece
are codificate toate activitatile,
indiferetn de tipul de activitate
ca activtati de cercetare
fundamentala.

Toate activitatile proiectului
sunt declarate activitati de
cercetare fundamentala.
Procentul admis pentru
cercetarea fundamentala este
de maxim 10% din valoarea
proiectului, deci proiectul nu
este eligibil din acest punct de
vedere.

Proiectul isi declara toate ctivitaile
ca iind de cercetare fundamentala
ceea ce nu este admisibil tinand cont
de obiectivele programul de
cercetare, cre sunt declarate ca fiind
obiectivel de cercetare industriala.
In consecinta, nu este ELIGIBIL.

Proiectul propus
nu se incadreaza
in domeniul de
cercetare 9 Cercetare socioeconomica si
umanista.
Probabil ca o
incadrare mai
potrivita ar fi la
domeniul 8 Spatiu si
securitate.

Ofertantul codifica in mod eronat
activitatile incluse in planul de
realizare a proiectului. Plafonul
maxim admis pentru activitatile de
cercetare fundamentala este de 10%
din valoarea finantata de la bugetul
de stat.

7

Consider ca
proiectul
propus nu se
incadreaza in
domeniul 9. De
asemenea, nu
este
mentionata
directia de
cercertare si
nici tematica.
Recomand
incadrarea
proiectului in
Domeniul 8 Spatiu si
securitate.

Proiectul propus nu respecta
conditiile de eligibilitate
impuse prin tipul de proiect
deoarece toate activitatile
sunt codificate ca activitati de
cercetare fundamentala, care
se stie ca nu pot depasi 10%
din valoarea solicitata de la
buget.

realizarea
culturii de
securitate si
combaterea
formelor de
terorism
cultural si
social.

8

12

1641

Proiectul a fost
incadrat gresit
in directia de
cercetare
9.8.5.
Recomand
incadrarea in
domeniului 7.
Materiale,
procese si
produse
inovative,
tematicile de
cercetare 7.4.5
Siguranta si
securitate
nucleara sau
tematica de
cercetare 7.1.
materiale
avansate.
Proiectul se
refera la
aplicatii ale
stiintelor
ingineresti si nu
utilizeaza
metode de
cercetare
specifice
stiintelor socioumane.

Proiectul respecta conditiile
obligatorii impuse prin tipul de
proiect.

Proiectul propus
NU se incadreaza
in directia de
cercetare .Dupa
cum declara si
autorii proiectului
la pg.168 sunt
metionate diferite
domenii
stiintifice: Fizica
Nucleara, Stiinta
si Ingineria
Materialelor,
Electrotehnica.
Sunt propuse
activitati care sa
aiba ca rezultat
stabilirii unor
tehnologii
competitive
pentru produse
inovative:
activitati de
cercetare cu
caracter
multidisciplinar
(Stiinta
Materialelor,
Fizica Nucleara,
Fizica Corpului
Solid, Metalurgia
Pulberilor si cea a
Sistemelor
Metastabile,
Inginerie de
Proces, Inginerie
Electrica si
Electronica)",
Consider ca
proiectul poat fi
incadrat in
Domeniul 7 Materiale,
procese si
produse
inovative, Directia
de cercetare 7.4
Tehnologii
nucleare:Tematic
a de cercetare
7.4.5. Siguranta si

Proiectul respecta conditiile
obligatorii impuse prin tipul de
proiect.

9

Proiectul
propus se
inscrie in
obiectivele
programului 4,
dar nu ale
domeniului de
cercetare 9.
Ofertantul isi
propune
realizarea unui
senzor de
detectare
timpurie a
avariilor in
centralele
nucleare
utilizand aliaje
diluate Fe-Cu
ca materiale
inteligente".
Acesta nu este
in nici un caz
un proiect de
cercetare
socioeconomica si
umanista, ci
tehnica."

Proiectul respecta conditiile
obligatorii impuse prin tipul de
proiect.

securitatea
nucleara,
radioecologie si
radioprotectie.
proiectul nu isi
proune
desfasurarea
unor activitti de
cercetare in
domeniul
economicosocial."

10

13

1799

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului si
ale directiei de
cercetare

Nu deoarece nu este realizata o
codificare corecta a activitatilor.
Activitatile sunt codificate cu
doua coduri diferite, atat de
cercetare, cat si ca activitati
suport ceea ce nu permite
verificarea conditiilor de
eligibilitate impuse prin tipul de
proiect. Aceste activitati sunt de
fapt, cursuri de formare pentru
profesori pentru anumite
discipline. In general aceste
proiecte sunt proiecte de
cercetare care pot contine si
activitati de instruire dar pentru
echipa de proiect si nu pentru
alti utilizatori. Proiectul se
indeparteaza de la scopul
propus si de la criteriile generale
ale unui proiect de cercetare.

Nu deoarece nu este realizata o
codificare concordanta intre tipul de
activitati din pachetul de informatii.
este dificil de verifict conditiile de
eligibilitate. conform anexei cu
activitati este specificata activitatea
IV.1, pag 180-181 ca o combinatie de
activitati codificata: A.2.5. B.5.,
repetata pentru fiecare partener (Co,
P1, P2, P3, P4). Se repeta procedura
pentru activitatea IV.2 pg 181-182,
numita pentru partenerii Co, P1si P2
(A.2.6.4 B.3-5.) iar pentru P4 (A.2.6.
B.5.). Facand abstractie de aceasta
codificare neregulamentara, in
acesta situatie Ponderea activittilor
suport de tip B fie nupoate fi
determinata fie este de 20,6&gt;15%
din bugetul de stat alocat.

11

Poriectul din pacate nu
respecta conditil de
eligibilitate. Intr-adevar sunt
sectiuni intregi ale planului de
realizare care sunt confuze si
care nu permit identificarea
categoriilor de cheltuieli
eleigibole conform pachetului
de informatii. Dayorita acstor
considerente proiectul trebuie
declarat cu regret ne-eligibil

14

1875

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele si
directia de
cercetare

Proiectul propus nu respecta
conditia obligatorie privind
activitatile suport de maxim 15%
din valoarea solicitata de la
buget. In planul de realizare
sunt foarte multe activitati care
fac parte din categoria
activitatilor suport dar care au
fost codificate gresit, de
exemplu: Activitatea I.3
Elaborarea comunicarilor ce vor
fi prezentate in cadrul mesei
rotunde, Tulcea, 11-13
octombrie 2008, cotata A1.2,
A3.4 - codificata A2.1,
A4.5./codificata A2.1.,
A4.7/codificata A2.1., A6.1, A6.2,
A6.3, A6.4, A6.5, codificate A2.1.
Suma activitatilor suport
reprezinta aproximativ 21,18%
din suma soloicitata de la buget.

Consider ca nu poate fi evaluate
conditiile obligatorii impuse prin tipul
d etpoiect deoarece nu sunt corect
codificate activitatile in special dupa
tipul de activitate. Astfel sunt
codificate ca activitati A.2.1:
Activitatea I.3 Elaborarea
comunicarilor ce vor fi prezentate in
cadrul mesei rotunde Probleme si
perspective in evidenta, cercetarea
si protejarea tumulilor din estul si
sudestul Europei in cadrul
Colocviului International de
Arheologie Funerara, Tulcea, 11-13
octombrie 2008 aminteste
oraganizarea unei mese rotunde
ceea ce reprezitna activtiate de tip
B.2 (Diseminarea pe scara larga prin
comunicarea si publicarea nationala
sau internationala a rezultatelor) sau
B.3 (Participare la manifestari
tehnico-stiintifice din domeniii
specifice proiectului (mese rotunde,
workshopuri, simpozioane nationale /
internationale, targuri nationale /
internationale). Activitatea III.4.
Elaborarea studiilor pentru brosura
de prezentare a Proiectului TUM si
de informare a publicului larg, care
va fi distribuita gratuit in muzeele si
primariile din judetele Braila, Tulcea
si Buzau si in Universitatea din
Bucuresti de tip B2. Activitatea IV.5.
Elaborarea documentaiei pentru
informarea autoritailor (primarii,
Direcia Judeeana pentru Cultura
Culte si Patrimoniu Cultural Naional DJCCPCN, Oficii Judeene de
Cadastru si Publicitate Imobilara)
asupra locaiei si starii de conservare
a monumentelor identificate de tip
B2; Activitatea IV.7. Elaborarea
materialelor pentru Symposionul cu
tema: Construcii si amenajari
funerare sub tumuli la Braila aprilie
2010. (de tip B2) Activitatea VI.1.
Elaborarea unei expozitii itinerante
de postere cu tema Morminte
tumulare din nordul Dobrogei si
nordestul Campiei Romane
Activitatea VI.2. Elaborarea unui

12

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

Proiectul propus nu respecta
toate conditiile obligatorii
impuse prin tipul de proiect.
Astfel, activitatile suport
depasesc 15% din valoarea
solicitata de la buget.
Mentionez ca alaturi de
activitatile codificate corect
de catre ofertant ca activitati
suport, exista si alte activitati
care se incadreaza in aceasta
categorie, dar care au fost
codificate eronat de catre
ofertant.

volum sinteza a cercetarilor in cadrul
proiectului TUM Tumulii din nordul
Dobrogei si nord-estul Campiei
Romane (tot de tip B2)

13

15

1880

Proiiectul este in esenta
interesant, dar nu este eligibil
deoarece in planul de cheltuieli
actiunile de suport reprezinta
mai mult de 15% din totalul
sumelor solicitate

Proiectul nu indeplineste conditiile
obligatorii impuse tipului de proiect
complex. Actiunile suport reprezinta
48% din total costuri solicitate din
fonduri publice. De altfel, tot
proiectul se refera la actiuni de tip
suport.

14

Acest proiect nu indeplineste
conditiile de eligibilitate
deoarece a)depaseste pragul
stabilit pentru valoarea
activitatilor suport care sunt
in completarea activitatilor de
cercetare dezvoltare nu poate
depasi 15 % din valoarea
finantarii de la buget" acestea
repreyentand 19,14% din
totalul de162800 ce urmeaza
a fi alocat de al bugetul de stat
(acest proiect avand si
cofinantare); b) depaseste
pregaul stabilit pentru dotari.
"Nivelul maxim admis pentru
dotari este de 30% din
valoarea proiectului de la
bugetul de stat" iar in cazul
acestui proiect se realizeaza[
32,6% din valoarea proiectului
de la bugetul de stat."

16

1892

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului si
ale directiei de
cercetare 9.1

valoarea activitatilor suport este
mai mare de 15%. Activitatile
suport trebuie sa vina in
completarea activitatilor de
cercetare si au scopul principal
de diseminare a rezultatelor.
Codificarile nu sunt corect
realizate.

Din [cate nu se respecta conditia de
la activitatile suport unde pondcerea
cheltuielilor depaseste plafonul
maximal stabilit prin pachetul de
informatii de 15%.

15

Activitatile suport sunt
supradimensionate. Valoarea
acestora nu poate depasi 15%
din valoarea finantarii de la
buget. Aceste activitati
trebuie sa vina in completarea
activitatilor de cercetare
dezvoltare si nu sa aiba o
pondere atat de mare in
economia proiectului.
Valoare activitatilor de tip B
repsrezinta 22.33% din
bugetul de la stat.

17

2011

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului 4
si domeniul de
cercetare 9,
dar proiectul nu
a fost incadrat
si in directia si
tematica de
cercetare.

Proiectul nu respecta conditiile
obligatorii impuse prin tipul de
proiect. Desi, fiecare tip de
activitate este codificata cu 5 11 coduri, printre care si coduri
de activitati suport, am putu
estima, luand in considerare
numai ultima etapa Finalizare.
Valorificare. Diseminare." ca
valoarea activitatilor suport
depasesc 24%. Deci, proiectul
este neeligibil avand in vedere
limita maxima admisa pentru
cheltuielile suport de 15% din
valoarea finantarii de la buget.."

Proiectul propus
se incadreaza in
obiectivele
programului 4 dar
fara a fi preciyata
fdirectia de
cercetare.
Conform
pachetului de
infomatii condier
ca acest proiect
se incadreaza in
Directia de
cercetare 9.5
Patrimoniul
material /
nonmaterial,
turismul cultural;
industriile
creative. Pe baza
afirmatiilor de la
pg 87 Ne inscriem
pe linia initiata
recent de
institutiile publice
de promovare a
patrimoniului
national "
conisderam ca
tematici posibile
de incadrarea
Proiectului:
Tematica de
cercetare 9.5.6.
Practici noi de
patrimonializare,
Tematica de
cercetare; 9.5.2.
Tehnici de
conservare a
patrimoniuluiTem
atica de
cercetare 9.5.3.
Conservarea si
restaurarea
patrimoniului cu
asigurarea
viabilitatii
comunitare"

Proiectul nu respecta conditiile
obligatorii impuse prin tipul de
proiect. Activitatile sunt codificate cu
mai multe coduri si nu pot fi
identificate costurile aferente
activitatilor de cercetare
fundamentala si a activitatilor
suport.
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Proiectul
propus este
incadrat de
catre ofertant
la domeniul 9 Cercetare
socioeconomica si
umanista, insa
se omite
specificarea
directiei de
cercetare, cu
explicatia de
rigoare.
Consider ca
proiectul poate
fi incadrat in
directia 9.5.

Proiectul nu respecta in
intregime conditiile obligatorii
impuse prin tipul de proiect.
Sumele alocate activitatilor
suport reprezinta aproape
25% din bugetul proiectului. In
plus, codificarea activitatilor
este eronata.
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1648

Proiectul
urmareste
crearea unei
echipe mixte de
cercetare prin
punerea in
comun, intr-un
mod sinergic, a
experientei
acumulate de
catre membrii
colectivelor a
patru institutii
de prestigiu din
Romania in
domeniile:
bibliologie,
chimie
organica,
microbiologie,
toxicologie,
alergologie,
pneumologie,
imunologie si
biomarkerilor.
consider ca
proiectul de
incadreaza in
buna masura in
urmatoarele
domenii si
directii de
cercetare&gt;
Domeniul 7 Materiale,
procese si
produse
inovative
Directia de
cercetare 7.1
Materiale
avansate
Tematica de
cercetare
7.1.6. Materiale
si biomateriale
avansate
pentru
cresterea
calitatii vietii
(sanatate,

In cadrul Anexei I.7 nu sunt
specificate codurile activitatilor
ceea ce face imposibila
verificarea ponderii valorilor
activitatilor e cercetare
fundamentala, a activtatilor
suport, a activitatilor supor in
valoarea finantarii de la bugetul
de stat.

Proiectul propus
se incadreaza in
obiectivele
programului 4 si
directia de
cercetare 9.5.

Proiectul propus nu permite
verificarea respectarii conditiilor
obligatorii impuse prin tipul de
proiect deoarece ofertantul a omis
sa realizeze defalcarea bugetului pe
activitati. In aceste conditii, proiectul
nu poate fi considerat eligibil.
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Consider ca
proiectul se
incadreaza in
Directia de
cercetare 9.5
Patrimoniul
material /
nonmaterial,
turismul
cultural;
industriile
creative
Tematica de
cercetare
9.5.2. Tehnici
de conservare
a
patrimoniului.
De asemenea
proiectul ar
putea fi
incadrat si in
domeniul 7

In Planul de realizare al
proiectului nu sunt specificate
sumele solicitate pe activitati
ceea ce face imposibila
verificarea conditiilor
obligatorii impuse prin tipul de
proiect.

sport, educatie
etc.) Directia
de cercetare
9.5 Patrimoniul
material /
nonmaterial,
turismul
cultural;
industriile
creative
Tematica de
cercetare
9.5.2. Tehnici
de conservare
a patrimoniului
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2050

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
Programului 4

Din pacate trebuie sa declaram
proiectul ca fiind ne-eligibil
datorita modului extrem de cnfuz
in care este redactat Planul de
Realizare. Astfel, nu sunt
defalcate in mod corect
acitvitatile, sunt asignate mai
multe coduri pentru aceeasi
activitate si astfel nu se poate
stabilii cu precizie care este
ponderea diferitelor activitati in
realizarea proiectului propus
precum si daca sunt respectate
plafoanele maxime stabilite prin
Pachetul de Informatii;

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului si ale
directiei de
cercetare 9

Proiectul nu respecta conditiile
impuse prin tipul de proiect . Anexa
I.7, Planul de realizare are codificata
aceeiasi activitate cu mai multe
coduri si o singura suma bugetara.
Deoarece nu se pot evalua valorile si
procentele dedicate cercetarii
fundamentale si ale actiunilor suport
consider ca proiectul este neeligibil.

19

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului si
ale directiei de
cercetare 9

Nu se poate evalua daca
proeictul respecta conditiile
impuse prin tipul de proiect
deoarece in cadrul planului de
realizre, la activitati sunt
trecute mai multe coduri si nu
se pot separa bugetele
alocate ptr. actiuni suport de
ex. de restul actiunilor
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2080

Consider ca
incadrarea
proiectului in
domeniul 9
Cercetare
socioeconomica si
umanista este
fortata.
Proiectul a fost
incadrat in
directia de
cercetare 9.7
Tehnologie.
organizatie si
schimbare
culturala, fara a
mai fi incadrat
intr-o tematica.
Consider ca
proiectul se
incadreaza in
domeniul 7:
Materiale,
procese si
produse
inovative: a)
Directia de
cercetare 7.5
Produse si
tehnologii
inovative
destinate
transporturilor
si productiei de
automobile pe
una dintre
tematicile
destinate
transporturilor
si traficului.

Proiectul propus respecta
conditiile obligatorii impuse prin
tipul de proiect.

Considerand ca
principal obicet
de cercetare al
acestui proiect
ABORDARea
MODERNE A
INVESTIGARII
ACCIDENTELOR
SI
SUPRAVEGHERII
TRAFICULUI
RUTIER, aces
proiect nu este
incadrat corect in
directia de
cercetare.
Amintim ca in
pachetul de
informatii exista
domenii clar
definite la care
acest proeict
poat fi incadrat
cu succes ex:
Domeniul 7 Materiale,
procese si
produse
inovative: a)
Directia de
cercetare 7.5
Produse si
tehnologii
inovative
destinate
transporturilor si
productiei de
automobile
Tematica de
cercetare 7.5.3.
Cresterea
sigurantei si
securitatii
transportului
Tematica de
cercetare 7.5.7.
Sisteme de
management al
calitatii
transporturilor,
de monitorizare si

Proiectul propus respecta conditiile
obligatorii impuse prin tipul de
proiect.

20

Nu orice
proiect care
genereaza
efecte
economice si
sociale poate fi
incadrat la
domeniul 9 Cercetare
socioeconomica si
umanista.
Obiectivul
strategic
declarat de
ofertant este
reprezentat de
promovarea
unor cercetari
interdisciplinar
e vizand solutii
la frontiera
dintre juridic
normativ si
tehnic
aplicativ". Prin
urmare,
consider ca
proiectul nu
este eligibil
pentru directia
de cercetare
indicata in
oferta (9.7)."

Proiectul propus respecta
toate conditiile obligatorii
impuse prin tipul de proiect.

de dirijare a
traficului:
Tematica de
cercetare 7.5.8.
Solutii pentru
diminuarea
congestiei in
aglomeratiile
urbane in
corelatie cu
structurarea
spatiului si
cresterea calitatii
vietii" si chiar si
pentru domeniul
b) Domeniul 3 Mediu. Directia
de cercetare 3.4
Amenajarea
teritoriului.
Infrastructura si
utilitati Tematica
de cercetare
3.4.1 Dezvoltare
policentrica si
echilibrata"

21
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2097

Ofertantul nu
specifica
directia de
cercetare in
care se
incadreaza
proiectul in
cauza, ci numai
domeniul. In
plus, proiectul
propus nu se
incadreaza in
domeniul 9 Cercetare
socioeconomica si
umanista.

Proiectul respecta conditiile
obligatorii impuse de tipul de
proiect.

Proiectul propus
nu se incadreaza
in domeniul 9
Cercetare socioeconomica si
umanista. De
altfel, nici nu este
precizata directia
de cercetare, ci
numai domeniul

Proiectul respecta conditiile
obligatorii impuse de tipul de proiect

22

Apreciem ca
proiectul
propus
interesant,
insa nu se
incadreaza in
Domeniul de
cercetare 9
(socioeconomica si
umanista), ci
ar fi mai
potrivit la
domeniul 1,
tematica 1.4.3
(sisteme
automate de
traducere cu
autoinvatare inteligenta
artificiala).

Conditiile obligatorii bazice
sunt respectate, insa poiectul
este gresit incadrat la
domeniul 9.
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2129

Ramane valabil
comentariul de
la EI.

Nu, deoarece, verificand
informatiile din comentariul
Evaluatorului 2, am ajuns la
aceeasi concluzie - ideea de
proiect a mai fost finantata in
anul 2007, si nu s-a facut deloc
referire la acest fapt in
propunerea prezenta!

da, prin
obiectivele
propuse spre
realizare in
cadrul
proiectului,
acesta este in
deplina
conformitate
cuprioritatile si
obiectivele
programului
PARTENERIATE
IN DOMENII
PRIORITARE, DOMENIUL 9
DECERCETARE
CERCETARE
SOCIOECONOMICA SI
UMANISTA,
Directia de
cercetare 9.1
Noimetode
manageriale , de
marketing si
dezvoltare
antreprenoriala
pentru
competitivitate
organizationala,T
ematica de
cercetare 9.1.1
Managementul
bazat pe
cunoastere,
Tematica de
cercetare 9.1.4
Sistemede si
mecanisme
organizationale
manageriale
economice axate
pe inovare si
Tematica de
cercetare9.1.10
Cultura
organizationala si
managementul
inovarii in IMMuri.""

nu, deoarece se poate pune sub
semnul intrebarii" caracterul de
noutate al ideii de proiect de
cercetare in conditiile in care
solicitantul principal are finantate
deja proiecte in domeniu la care nu
se face referire in descrierea
proiectului - a se vedea
http://www.cnmp.ro:8083/pncdi2/pro
gram4/proiecte.php - proiectul cu nr.
de oferta 3401 si 3429 si link-urile
aferente (proiecte finantate prin
Programul parteneriate in 2007 )"
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Da, proiectul
se incadreaza
in obiectivele
programului si
directiei de
cercetare

P2 Partenerul
UNIVERSITATEA TITU
MAIORESCU nu este in RPC abrevierea nu corespunde
celei trecute in Anexa I.2.
Structura bugetului nu
respecta conditiile obligatorii
impuse prin tipul de proiect
astfel cheltuielile suport
(diseminare, inregistrarea
drepturilor de proprietate
intelectuala, managementul
de proiect) sunt in valoare de
432376 lei reprezentand 18%
din valoarea proiectului
2312500 si 21% din finantarea
de la buget - 2000000 lei
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consider ca maimulte activitati
sunt codificate gresit. A3.4.
Pregatirea unei expozitii" 34375; AV2,AV3 "Elaborarea
unor studii de sinteza" -37.500
respectiv 107.500; Elaborare
studii pentru conferinta
internationala - 67.500;
.Proiectul propus are multe
activitati de cercetare care au
fost incadrate gresit si care, de
fapt, se incadreaza in categoria
activitatilor suport, depasind
astfel cota de maxim 15% din
valoarea finantata de la buget.
Dintre activitatile codificate
gresit mentionez: A1.1 si A2.1
"Organizarea cercetarii.
Achizitia dotarilor necesare" cu
suma de 485938, respectiv
145.313, printre care si un
vehicol 4x4 Nissan Navara; AII.6
"Realizarea unui geoportal care
va asigura...." - 29.166, respectiv
AV1. Finalizarea integrarii
geospatiale a informatiei despre
patrimoniul cultural, arheologic
si etnografic generat de
fenomenul salifer din estul
Transilvanie" - 107.777; A3.4."
Pregatirea unei expozitii" 34375; AV2,AV3 "Elaborarea
unor studii de sinteza" -37.500
respectiv 107.500; Elaborare
studii pentru conferinta
internationala - 67.500; .
Consider ca valoarea activitatilor
suport depaseste cu mult 15%
din valoarea proiectului de la
bugetul de stat."

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

Proiectul propus are multe activitati
care au fost incadrate gresit si care,
de fapt, se incadreaza in categoria
activitatilor suport, depasind astfel
limita maxima admisa de 15% din
valoarea finantata de la bugetul de
stat.

24

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

Proiectul propus are multe
activitati de cercetare care au
fost incadrate gresit si care,
de fapt, se incadreaza in
categoria activitatilor suport,
depasind astfel cota de maxim
15% din valoarea finantata de
la buget. Dintre activitatile
codificate gresit mentionez:
A1.1 si A2.1 Organizarea
cercetarii. Achizitia dotarilor
necesare" cu suma de
485938, respectiv 145.313,
printre care si un vehicol 4x4
Nissan Navara; AII.6
"Realizarea unui geoportal
care va asigura...." - 29.166,
respectiv AV1. Finalizarea
integrarii geospatiale a
informatiei despre patrimoniul
cultural, arheologic si
etnografic generat de
fenomenul salifer din estul
Transilvanie" - 107.777; A3.4."
Pregatirea unei expozitii" 34375; AV2,AV3 "Elaborarea
unor studii de sinteza" -37.500
respectiv 107.500; Elaborare
studii pentru conferinta
internationala - 67.500; .
Consider ca valoarea
activitatilor suport depaseste
cu mult 15% din valoarea
proiectului de la bugetul de
stat."
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Prin tematica
tratata si
metodele
propuse
proiectul se
incadreaza in
urmatoarele
directii 4.1.6
Implementarea
de noi metode
de preventie si
interventionale,
la nivel
national,
arondate la
spatiul
european de
operare; 9.3.3.
Sanatatea si
siguranta la
locul de munca
si 9.1.1.
Managementul
bazat pe
cunoastere

Proiectul nu respecta conditia de
eligibilitate privind activitatile
suport, care depasesc 15% din
valoarea solicitata de la buget.
Activitatile nu sunt codificate,
dar se poate constata ca
valoarea activitatilor suport este
de 320000 (18,8%) la care se
adauga activitati de
management etapa (170000lei) si
AIII.2 elaborarea uni manual de
statistica aplicata (200000). In
concluzie consider proiectul
neeligibil, valoarea activitatilor
suport reprezentand peste
28,8% din valoarea solicitata de
la buget.

Din pacate
directia de
cercetare nu este
foarte clar
delimitata, astfel
sunt mentionate
mai multe directii
de cercetare (pg.
130) directii 4.1.6
Implementarea
de noi metode de
preventie si
interventionale, la
nivel national,
arondate la
spatiul european
de operare; 9.3.3.
Sanatatea si
siguranta la locul
de munca si 9.1.1.
Managementul
bazat pe
cunoastere.

Proiectul prous Nu respecta
conditiile obligatorii impuse prin tipul
de proiect. Activitatile nu sunt
codificate conform Indicatiilor din
Pachetul d einformatii de la pg. 36 (
Tipurile de activitati de CDI care pot
fi abordate in cadrul Programului 4)
specificandu-se doar imedia sub
fiecare etapa Categoria de
activitate* Cercetare fundamentala
A1.1. In aceasta varianta din nou
proiectul nu respecta conditiile de
leigibilitate avand declarate TOATE
activitatile de tip cercetare
fundamentala

25

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului 4
si directiile de
cercetare
indicate de
catre ofertant.

Proiectul propus nu respecta
toate conditiile obligatorii
impuse prin tipul de proiect.
Activitatile III.4, III.5 si III. 6
sunt activitati suport si
insumeaza 320000 lei, ceea ce
reprezinta 18.8% din suma
solicititata de la bugetul de
stat (limita maxima admisa era
de 15%).
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Prin tematica
sa, proiectul
propus NU se
incadreaza in
directia de
cercetare 9

Proiectul respecta conditiile
obligatorii impuse de tipul de
proiect

Proiectul propus
NU se incadreaza
in directia de
cercetare 9.
Amintim ca
autorii afirma ca
Proiectul se
adreseaza in
principal
domeniului de
cercetare 9
Cercetare socioeconomica si
umanista, directia
de cercetare 9.1
Noi metode
manageriale, de
marketing si
dezvoltare
antreprenoriala
pentru
competitivitate
organizationala,
respectiv
tematicii de
cercetare 9.1.1
Managementul
bazat pe
cunoastere,
precum
domeniului de
cercetare 5
Agricultura,
siguranta si
securitate
alimentara,
tematicii de
cercetare 5.1.8
Trasabilitatea pe
lantul alimentar."
Consider ca
alaturi de directia
de cercetare clar
mentionata, in
puternica
concordanta cu
directia de
cercetare a
progarmului 4,
respectiv:
Domeniul 5 -

Proiectul respecta conditiile
obligatorii impuse de tipul de proiect
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Prin tematica
sa, proiectul
propus NU se
incadreaza in
directia de
cercetare 9,
fiind neeligibil

Proiectul respecta conditiile
obligatorii impuse de tipul de
proiect

Agricultura,
siguranta si
securitate
alimentara,
Tematica de
cercetare 5.1.8
Trasabilitatea pe
lantul alimentar
ofera si alte
tematici la care
proiectul propus
raspunde extrem
de bine: Tematica
de cercetare
5.1.2
Modernizarea
productiei
alimentare si
obtinerea de
produse
corespunzatoare
principiilor
dezvoltarii
durabile si
securitatii
alimentare,
Tematica de
cercetare 5.1.5
Managementul
productiei agroalimentare
(dimensionarea
optima a
exploatatiilor
agricole, sisteme
integrate de
asigurare a
activitatilor
agroalimentare.)
cat si Tematica
de cercetare
5.1.9 Diminuarea
reziduurilor si
contaminantilor
din intreg lantul
alimentar."
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Consider ca
proiectul nu se
incadreaza in
obiectivele
Programului,
fiind unul de
dezvopltare a
resursei
umane.

Exista o greseala la suma totala
a proiectului- ea este de
2.266.668 RON, deci cu 400.000
ron mai putin decat figureaza in
formular (din care 2 mil RON
solicitati de la bugetul de stat).
Nu sunt mentionate corect
tipurile de activitati.

Proiectul propus
se incadreaza in
obiectivele
programului,
domeniu 9 si
directiile de
cercetare 9.2.3 si
9.2.4

proiectul propus respecta conditiile
obligatorii imuse prin tipul de proiect
cu exceptia valorii activitatilor suport
care sunt in completarea activitatilor
de cercetare dezvoltare si care
depasesc 15 % din valoarea finantarii
de la buget (sumele solicitate de la
buget explicitate ca activitati suport
reprezinta 24% din valoarea
finantarii solicitate de la buget; in
plus, exista si alte activitati definite
bicriterial)
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Proiectul
supus atentiei
noastre se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare
indicate de
ofertant.

Valoarea activitatilor suport
depaseste cu mult plafonul
maxim de 15% impus de tipul
de proiect. Din acest motiv,
consider ca proiectul este
neeligibil.
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Apreciem ca
proiectul
propus s-ar fi
incadrat mai
bine la
Domeniul 4 Sanatate. De
asemenea, el
nu pare bine
circumscris
nici tipului de
proiect PC complex
(definite ca:
Proiectele
complexe, in
parteneriat, ce
urmaresc
atingerea unor
obiective ce
vizeaza
cercetarea
precompetitiva
pentru
dezvoltarea
stiintei si a
tehnologiilor de
varf din
Romania,
avand ca
rezultate
asteptate
dezvoltarea de
modele
functionale,
experimentale,
tehnologii,
produse,
prototipuri,
instalatii pilot,
procese si
servicii
inovative). Nu
consideram
proiectul
eligibil.

Proiectul propus respecta,
uneori chiar la limita, conditiile
obligatorii impuse prin tipul de
proiect (ex: cheltuieli cu terti
4,66%). Avem insa intrebari
privind Planul de realizare a
proiectului, care nu are
prevazuta nicio activitate suport!
Avem si indoieli privind
denumirea/ incadrarea corecta
activitatilor, deoarece se prevad
cheltuieli de deplasari, dar fara
activitati corespunzatoare.

Proiectul propus
nu se incadreaza
in obiectivele
programului si
directiei de
cercetare 9, fiind
un proiect de
difuzare
tehnologie cu
aplicabilitate in
domeniul
sanatate.

Proiectul respecta conditiile
obligatorii impuse de tipul de proiect
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Consider ca
proiectul nu se
incadreaza in
obiectivele
programului
(fiind vorba
despre un
proiect de
difuzare de
tehnologie, si
nu de unul de
cercetare
precompetitiva
) si nici in cele
ale directiei de
cercetare (ci
mai degraba
ale D4).

Proiectul respecta conditiile
obligatorii impuse de tipul de
proiect
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Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

In planul de realizare nu sunt
explicitate activitatile de CD,
astfel incat nu se poate evalua
daca este respectata conditia a
max. 10% finantare pentru
cercetare fundamentala. Modul
cum este descris proiectul ne
face sa consideram ca aceste
activitati au o pondere
insemnata. Prin urmare,
consider neeligibil proiectul pe
motivul incapacitatii de validare
a tuturor indicatorilor - vezi cele
de mai sus.

2228

Interesant
proiectul
propus si
incadrat in
Domeniul 9,
Cercetare
socioeconomica si
umanista,
directia de
cercetare 9.2.,
ca parteneriat
intre 6 membri.

Proiectul propus nu respecta
integral conditiile obligatorii
impuse prin tipul de proiect.
Astfel, activitatile suport (tip B)
nu pot depasi 15% din valoarea
finantarii de la buget; ele sunt
aici 17,35%, iar in plus exista
unele cheltuieli de deplasari ce
nu se regasesc intre activitatile
etapei I. Proiect neeligibil.

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directiei de
cercetare

In planul de realizare nu sunt
explicitate activitatile de CD, astfel
incat nu se poate evalua daca este
respectata conditia a max. 10%
finantare pentru cercetare
fundamentala si 15% ptr. actiuni
suport. Din descrierea proiectului
reiese ca activitatile de cercetare
fundamentala au o pondere
insemnata. Prin urmare, consider
neeligibil proiectul .

proiectul nu respecta
conditiile obligatorii impuse
pentru tioul de proiect
complex deoarece&gt; 1) In
Planul de realizare nu exista
nominalizate activitatile
conform schemei Ajutorului
de Stat ( Anexa IV a pachetului
de informatii ) , cerinta
obligatorie pentru realizarea
Planului de activitati. 2) Nu pot
fi identificate valorile per
activitate , neputandu-se
detrmina valoarea activitatilor
suport si valoarea activitatilor
de CD fundamentala.

Proiectul propus nu respecta
conditiile obligatorii impuse prin tipul
de proiect avand ponderea
cheltuielilor cu actiuni suport peste
limita admisa in total cheltuieli.

ctivitatile suport sunt
supradimensionate. de
asemenea, exista solicitare de
finantare pentru deplasari
neincluse in actiunile suport.
Cumulate aceste cheltuieli
depasesc cu mult limita
impusa de 15% din valoarea
totala bugetara a proiectului

30

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directiei de
cercetare

30

2233

Proiectul nu se
incadreaza in
niciuna dintre
tematicile de
cercetare ale
directiei de
cercetare
mentionata (9.2
- Calitatea
educatiei), nici
in alte directii
ale domeniului
9. Este mai
degraba un
proiect de
dezvoltare
institutionala
(prin
informatizare).

Nu sunt mentionate categoriile
de activitati.

Proiectul propus
se incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

partenerii nu au declarat daca sunt
inscrisi in RPC.nu sunt declarate
categoriile de activitate prin urmare
nu se poate verifica daca se respecta
proportiile impuse de
program.formularele nu sunt
actualizate conform pachetului de
informatii 2008.

31

Proiectul nu se
incadreaza in
obiectivele
programului

Bugetul nu este echilibrat
suficient.
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2396

Consider ca
proiectul
propus nu este
corect incadrat
la domeniul 9 Cercetare
socioeconomica si
umanista
deoarece
obiectivul sau
principal este
conceperea si
realizarea de
produse
biocide,
tehnologii de
fabricatie si
aplicare de
procedee si
instalatii cu
ajutorul carora
sa se asigure
protectia
efectiva pe
durate mari de
timp impotriva
agentilor
biologici
xilofagi a
obiectelor de
patrimoniu
national mobil
realizate din
material
lemnos".
Ofertantul
mentioneaza
directia de
cercetare 9.5 Patrimoniul
material /
nonmaterial,
turismul
cultural;
industriile
creative,
tematica de
cercetare
9.5.3.
Conservarea si

Proiectul propus respecta
conditiile obligatorii impuse prin
tipul de proiect. Activitatile
suport insumeaza 230000 lei,
adica 11,5% din suma solicitata
de la bugetul statului. Exista insa
unele activitati de tipul celor
denumite de ofertant
Managementul etapei" a caror
incadrare in categoria A.2.1 este
discutabila. Cu toate acestea,
activitatile amintite nu pot fi
incadrate fara retinere in
categoria activitatilor de tip B."

Proiectul propus
NU se incadreaza
in Domeniul 9 Cercetare socioeconomica si
umanista.
Activitatea de
cercetare este
propusa a se
desfara in
domeniul:patrimo
niu din mediul
universitar,
institute de
cercetare"

Proiectul propus nu respecta
conditia de eligibilitate privind
ponderea activitatilor suport in suma
totala finantata de la buget, care
trebuie sa fie de max. 15%. Suma
activitatilor suport reprezinta in total
suma de 335000 deoarece pe langa
activitatile codificate ca activitati
suport care insumeaza 240000 mai
sunt si alte activitati care au fost
codificate gresit si care de fapt
apartin tot categoriei de activitati
suport, ca exempu: A1.6, AII.8, AIII.6,
AIV.5, AV.7 numite in acest proiect
Managementulproiectului si
codificate A.2.1 *chiar daca subscriu
diferite acitivtiati) care insumeaza
95000. In concluzie, consider
proiectul ca neeligibil, deoarece
suma totala destinata activitatilor
suport este de 335000, reprezentand
16, 75% din suma finantata de la
buget.

32

Consider ca
proiectul
propus nu se
incadreaza in
domeniul 9 Cercetare
socioeconomica si
umanista
deoarece
obiectivul sau
principal este
conceperea si
realizarea de
produse
biocide,
tehnologii de
fabricatie si
aplicare de
procedee si
instalatii cu
ajutorul carora
sa se asigure
protectia
efectiva pe
durate mari de
timp impotriva
agentilor
biologici
xilofagi a
obiectelor de
patrimoniu
national mobil
realizate din
material
lemnos"- deci
de natura
tehnica.
Proiectul s-ar fi
incadrat in
domeniul 9
daca unghiul
de abordare ar
fi fost de
natura socioeconomica si
nu tehnica."

Proiectul propus nu respecta
conditia de eligibilitate privind
ponderea activitatilor suport
in suma totala finantata de la
buget, care trebuie sa fie de
max. 15%. Suma activitatilor
suport reprezinta in total
suma de 325000 deoarece pe
langa activitatile codificate ca
activitati suport care
insumeaza 230000 mai sunt si
alte activitati care au fost
codificate gresit si care nu
apar in tipurile de activitati
care pot fi abordate, tabelul 1,
dar pot fi incluse tot in
categoria de activitati suport,
ca exempu: A1.6, AII.8, AIII.6,
AIV.5, AV.7 care insumeaza
95000. In concluzie, consider
proiectul ca neeligibil,
deoarece suma totala
destinata activitatilor suport
este de 325000, reprezentand
16, 26% din suma finantata de
la buget

restaurarea
patrimoniului
cu asigurarea
viabilitatii
comunitare,
dar uita in ce
domeniu mare
sunt incluse
acestea. Daca
unghiul de
abordare a
problematicii
conservarii
patrimoniului ar
fi fost de natura
socioeconomica si
nu tehnica,
inscrierea
proiectului in
cometitie pe
domeniul 9 ar fi
fost corecta."
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2043

Proiectul
propus nu se
incadreaza in
obiectivele
Programului 4.

Proiectul nu este eligibil
deoarece valoarea activitatilor
de cercetare fundamentala
(dupa codificarea ofertantului)
reprezinta peste 10% din
valoarea proiectului finantat de
la buget.

Proiectul propus
nu se incadreaza
in obiectivele
Programului 4,
fiind prea mult
orientat catre
cercetarea
fundamentala si
activitatile suport,
in detrimentul
obiectivului
general al

Conditie obligatorie nerespectata:
activitatile de cercetare
fundamentala depasesc pragul
maximal (10%). Proiectul este
neeligibil.

33

Proiectul nu
pare- prin
tematica
abordata - sa
se incadreze in
obiectivele
Programului 4

Proiectul are prezvazute
activitati de cercetare
fundamentala ce detin 19.6%
din total cheltuieli ale
proiectului. Nu este eligibil

programului.
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2072

Autorii au
incadrat
proiectul
propus la
domeniul 9,
tematica 9.5.1.
Apreciem, insa,
ca propunerea
nu se
incadreaza in
obiectivele
programului 4:
ea pare mai
mult o
cercetare
arheologica
decat
cercetare
precompetitiva
de proiect
complex PC
(asa cum este
el definit,
respectiv: PC Proiectele
complexe, in
parteneriat,
urmaresc
atingerea unor
obiective ce
vizeaza
cercetarea
precompetitiva
pentru
dezvoltarea
stiintei si a
tehnologiilor de
varf din
Romania,
avand ca

Proiectul propus nu respecta
conditiile obligatorii impuse,
respectiv activitatile de
cercetare fundamentala sau/si
cele suport sunt peste limita
maxim admisa de 10%, respectiv
15% din valoarea proiectului
finantat de la buget. Proiectul
propus are numai activitati de
cercetare fundamentala si
suport. Ele nu pot fi clar
defalcate din Planul de realizare,
insa suma lor este sigur 100%.

Proiectul propus
nu se incadreaza
in obiectivele
programului, fiind
mai degraba o
cercetare
arheologica
decat cercetare
precompetitiva

Proiectul nu respecta conditiile
obligatorii impuse prin tipul de
proiect, avand activitatile de
cercetare fundamentala peste limita
de 10%

34

Proiectul
propus nu se
incadreaza ]n
obiectivele
programului
parteneritate.
Asa cum arat
planul de
realizare
proiectul va
ob'ine numai
rezultate de
cercetare
fundamentala
si nu modele
functionale,
experimentale,
tehnologii,
produse,
prototipuri,
instalatii pilot,
procese si
servicii
inovative.

Proiectul propus nu respecta
conditiile obligatorii impuse,
respectiv activitatile de
cercetare fundamentala sau/si
cele suport sunt peste limita
maxim admisa de 10%,
respectiv 15% din valoarea
proiectului finantat de la
buget. Proiectul propus are
numai activitati de cercetare
fundamentala si suport.

rezultate
asteptate
dezvoltarea de
modele
functionale,
experimentale,
tehnologii,
produse,
prototipuri,
instalatii pilot,
procese si
servicii
inovative).
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2425

Proiectul nu respecta intr-adevar
conditiile de eligibilitate datorita
modului in care sunt propuse a fi
alocate finantarile pentru
activitatile suport. Suma propusa
este peste palfonul maxuimal
prevazut in pachetul de
informatii. Cu regret proiectul nu
este eligibil.

Proiectul propus nu respecta
conditiile de eligibilitate deoarece,
conform Pachetului de Informatii al
Programului 4, pag. 35, Valoarea
activitatilor suport care sunt in
completarea activitatilor de
cercetare dezvoltare nu poate
depasi 15 % din valoarea finantarii de
la buget. In acest proiect valoarea
activitatilor suport reprezinta
26,6%din valoarea finantarii de la
buget.

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

Proiectul propus NU respecta
conditiile obligatorii deoarece
la activitati suport suma totala
prevazuta este de 478939,
ceea ce reprezinta 26.6% din
valoarea totala a proiectului.

2448

Proiectul nu respecta conditiile
obligatorii impuse prin tipul
proiectului, cheltuielile cu
actiunile suport fiind mult peste
maximul admis de 15%.

Proiectul nu respecta conditiile
obligatorii impuse prin tipul
proiectului, cheltuielile cu actiunile
suport fiind mult peste maximul
admis de 15%.

proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directiei de
cercetare

Proiectul nu respecta
conditiile obligatorii impuse
de tipul de proiect, deoarece
cheltuielile prevazute pentru
actiunile suport depasesc
15% din total.
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2500

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare,
autorii
precizand clar
incadrarea
propunerii de
proiect in
programul 4,
domeniul 9,
directia 9.3

Proiectul propus nu respecta
conditia privind valoarea
activitatilor suport, care sunt in
completarea activitatilor de
cercetare, de max. 15% din
valoarea finantarii de la buget.
Pe langa activitatile care au fost
incadrate in categoria
activitatilor suport mai sunt si
altele care au fost incadrate
gresit, conform Tabelului 1, pg
36 si care fac parte din aceasi
categorie. Spre exemplu: III.2Masa rotunda cu tema Relatia
intre performanta economica si
contributia factorilor de crestere
a productivitatii, codificata gresit
cu codul A2.7; "Sesiune de
comunicari stiintifice cu
participare internationala",
codificata gresit cu A2.7. Luanad
in considerare aceste erori
valoarea activitatilor suport este
de 430500, reprezentand 21,5%
din valoarea proiectului de la
bugetul de stat."

Autorii prezinta
explicit
incadrarea
propunerii de
proiect in
programul 4,
domeniul 9,
directia 9.3

Nu deoarece codificarile activitatilor
nu sunt in concordanta cu Tipurile de
activitati de CDI care pot fi abordate
in cadrul Programului 4 conform
Tabelului 1, pg 36. astfel precizam
ca: a) Activitatea IV.3. Sesiune de
comunicari stiintifice cu participare
internationala" este codificata gresit
cu codul A.2.7 (Demonstrarea
functionalitatii si utilitatii modelului)
aceasta fiind activitate de tip
B2:Demonstrarea functionalitatii si
utilitatii modelului: b) Activitatea
A.II..3.este codificata ca activitate de
tip A.2.7 (Demonstrarea
functionalitatii si utilitatii modelului)
dar este definita ca fiind Masa
rotunda. Actitiatile de tip Masa
rotunda sunt activitati de tip B3
(Participare la manifestari tehnicostiintifice din domeniii specifice
proiectului (mese rotunde,
workshopuri, simpozioane nationale /
internationale, targuri nationale /
internationale). In aceasta situatie
ponderea activitailor de tip B suport
devin de 21.5% din bugetul de stat,
&gt;15% plafonul admis."

37

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

Proiectul propus nu respecta
toate conditiile obligatorii
impuse prin tipul de proiect.
Activitatile suport (in care
trebuiau incluse si activitatile
III.2 si IV.3) reprezinta 21.5%
din valoarea finantata de la
bugetul de stat, in conditiile in
care limita maxima admisa
este de 15%.
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2569

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului 4
si directia de
cercetare.

Proiectul propus nu respecta
conditia obligatorie impusa prin
tipul de proiect privind
activitatile suport care
insumeaza 260000lei,
reprezentand 16,2% din valoarea
proiectului solicitata de la
bugetul de stat. Pe langa
activitatile suport mentionate
mai sunt si alte activitati care au
fost codificate grasit dar care
fac parte tot din categoria
activitatilor suport. De exemplu:
A1.4 Crearea portalului Web al
consortiului" codificata gresit
A.2.2.; A2.6. Editarea si tiparirea
chestionarelor ce vor fi folosite
in investigatie" codificata gresit
A2.5; A4.3. Editarea mijloacelor
tiparite codificata gresit A.2.3.,
care mai insumeaza 165000lei."

Proiectul propus
se incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare.
Consider ca este
un proiect extrem
de interesant
care isi propune
sa dezvolte
cercetari
complexe de
mare actualitate
intr-un cadru
multidisciplinar","

Proiectul NU respecta conditiile
obligatorii impuse de tipul de proiect,
activitatile suport insumand 260.000
lei, reprezinta 16.2% din valoarea
proiectului de 1603.750 lei.

38

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului 4
si directia de
cercetare
indicata de
catre ofertant.

Activitatile suport depasesc,
ca pondere in total buget,
limita maxima admisa pentru
proiectele complexe (15%),
acestea reprezentand 16.2%.
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2682

Proiectul nu se
incadreaza in
obiectivele
directiei de
cercetare, fiind
mai degraba un
proiect de
tehnologia
informatiilor cu
aplicabilitate
pe aria
economica.
Consider ca
este neeligibil

Proiectul respecta doar intr-o
oarecare masura conditiile
obligatorii impuse prin tipul de
proiect, deoarece costurile sunt
trecute pe subactivitati si pe
parteneri, nefiind insumate pe
activitati fapt ce ingreuneaza
inutil procesul de evaluare

Proiectul propus nu respecta
conditiile obligatorii impuse prin
tipul d eproiect. Activitatile
enuntate NU sunt codificate
conform tipurilor de activitati de
CDI care pot fi abordate in cadrul
Programului 4: (conform pg.36
din Pachetul de Informatii) si NU
au solicitat un buget pe activitati
astfel incat nu pot fi verificate
conditiile obligatorii de
eligibilitae.

Proiectul propus
este de interes,
insa apreciem ca
nu este bine
incadrat la
domeniul 9 si nici
la tematica 9.6.1
(care apare
uneori ca 9.1.6 ,
eronat?!). Prin
obiectivul sau
pare a fi un
proiect de
tehnologia
informatiei si
comunicatiillor, si
este incadrabil de
catre autori mai
degraba la
domeniul 1,
directia tematica
1.2.2. sisteme
informatice
pentru sanatate si
mediu", decat la
9.6.1. "inegalitati
socio-umane in
profil regional si
national"."

Proiectul propus
se incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare 9.8.3

Proiectul propus nu respecta
conditiile obligatorii impuse prin tipul
de proiect deoarece nu sunt
specificate tipurile de activitati ale
proiectului si nici bugetul solicitat pe
activitati. In aceste conditii nu se pot
verifica conditiile obligatorii impuse
de tipul de proiect.
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Proiectul nu
este incadrat
corect la
domeniul 9Cercetare
socioeconomica si
umanista, ci ar
fi trebuit
incadrat mai
curand la
domeniul 1.

Proiectul propus respecta
conditiile obligatorii impuse
prin tipul de proiect, insa
trebuie mentionata aici
dificultatea intampinata de
evaluator la analizarea
criteriilor dat fiind modul
neadecvat de repartizare a
bugetului pe subactivitati si pe
parteneri.

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

Proiectul nu poate fi
considerat eligibil deoarece
ofertantul a omis sa realizeze
defalcarea sumelor pe
activitati. In aceste conditii nu
se poate verifica respectarea
conditiilor obligatorii impuse
prin tipul de proiect.

40

2684

Apreciez ca
proiectul a fost
incadrat gresit
in domeniul 9.
Cercetare
socioeconomica si
umanista,
directia de
cercetare 9.7
Tehnologie,
organizatie si
schimbare
culturala,
Tematicile de
cercetare
9.7.1.
Interactiunea
intre tehnologii
si indivizi,
respectiv
9.7.10.
Configurarea
unor noi
modele
organizationale
pentru
eficientizarea
administratiei
publice locale
si centrale.
Este un proiect
cu sanse mari
de reusita in
competitia la
domeniul 1 Tehnologia
informatiei si
comunicatii,
respectiv
Tematica de
cercetare 1.2.5
- Sisteme si
tehnologii
avansate
pentru
guvernare
electronica si
servicii pentru
cetatean (egovernment, e-

Proiectul propus respecta
conditiile obligatorii impuse prin
tipul de proiect.

Propunerea de
proiect este
interesanta, dar o
apreciem ca
incadrata eronat
la domeniul 9. El
este un proiect cu
sanse reale in
competitia la
domeniul 1 Tehnologia
informatiei si
comunicatii,
respectiv
Tematica de
cercetare 1.2.5 Sisteme si
tehnologii
avansate pentru
guvernare
electronica si
servicii pentru
cetatean (egovernment, ecitizen) si
Tematica de
cercetare 1.2.3 Sisteme si
tehnologii pentru
dezvoltarea
afacerilor
(ebusiness). Un
atu important ar fi
si colectivul
impresionant de
informaticieni si
matematicieni,
pentru realizarea
proiectului
propus.

Proiectul propus respecta conditiile
obligatorii impuse prin tipul de
proiect.

40

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului 4,
dar nu si la
domeniul 9 Cercetare
socioeconomica si
umanista.
Apreciez ca
incadrarea
adecvata ar fi
in directiile de
cercetare 1.2.3
si 1.2.5.

Proiectul propus respecta
conditiile obligatorii impuse
prin tipul de proiect.

citizen) si
Tematica de
cercetare 1.2.3
- Sisteme si
tehnologii
pentru
dezvoltarea
afacerilor
(ebusiness).

41
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2799

Totalul sumelor ce urmeaza a fi
cheltuite pentru activitatile
suport atinge 19% din bugetul
proiectului, depasind in aceasta
situatie plafonul maxim admis de
15%. Consider, deci, ca proiectul
nu este eligibil deoarece nu
respecta integral conditiile
obligatorii impuse prin tipul de
proiect.

Proiectul NU respecta conditiile
obligatorii impuse printipul de
proiect. Astfel ponderea activitatilor
suport de tip B reprezinta 29.1 din
total buget cu mentiunea ca sunt
alocate coduri multiple pentru
aceeasi acitivitate, respectiv sunt
alocat coduri pentru activitati de tip
diferit de ex:Activit I.3. este
cpidficata simutlan de tip
[B.3.;A.2.1.] si respectiv Activit
II.6.[A.2.7, B.3.]. Pe de alta parte nu
sunt date coduri conform Pachetului
de Instructiuni pentru activitatile I.4.,
II.7., III.6., IV.8. activitati numite
Managementul Proiecutli....

42

Avand in
vedere titlul
proiectului
Centre de
conservare,
restaurare si
valorificare
complexaa
patrimoniului
arheologic si
faptul ca
consortiul
format din trei
parteneri,
institutii
publice
muzeale, are
ca obiectiv
principal
cresterea
competitivitatii
CD in domeniul
patrimoniului
cultural,
respectiv
arheologic prin
rezolvarea
unor probleme
de
infrastructura
si crearea unor
instrumente
tehnologice,
produse si
servicii pentru
cele patru
baze
arheologice,
nu prea putem
vorbi despre
aportul direct
al proiectului la
dezvoltarea
cunoasterii, ci
este doar un
proiect de
investitii
directe in
infrastructura,
deci nu
produce

Proiectul NU respecta
conditiile obligatorii privind
ponderea activitatilor suport
in valoarea solicitata de la
buget de maxim 15%.
Valoarea activitatilor
codificate ca fiind suport
reprezinta 15,9%, dar pe
langa acestea mai sunt si alte
activitati care au fost
codificate gresit, si care de
fapt, se incadreaza in
categoria activitatilor suport.
De exemplu: A3.1. Dotari
institutionale -432000, A3.2
Amenajarea bazelor
arheologice - 112.400 si
activitatile A1.4, A2.7, A3.6,
A4.8 de Management proiect
in total 175.500. In concluzie
activitatile suport depasesc
procentul admis.

cunostiinta de
specialitate.
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2516

Consider ca
proiectul este
ne-eligibil
deoarece nu se
incadreaza in
tematica
domeniului 9
Cercetare
socioeconomica si
umanista"
incadrandu-se
mai degraba in
tematica
domeniului 4
(Sanatate)
directia de
cercetare
4.1.2.
"Mecanisme de
adaptare ale
organismului
uman la
dinamica
factorilor de
mediu biologic
si psihosocial".
Sanatatea la
locul de munca
este mai
degraba unul
dintre efectele
acestei
cercetari care
are ca obiectiv
principal:
"dezvoltarea,
experimentarea
si validarea
unui algoritm
de prevenire a
afectiunilor
aparatului
locomotor
legate de
solicitari
inadecvate .. "
care se
incadreaza in
tematica
domeniului

Avand in vedere comentariul
anterior consider proiectul neeligibil.

Proiectul poate
sa aduca , prin
rezultatele sale
elemente noi
privind
securitatea la lcul
de munca. Prin
natura cercetarii
sale, insa,
intradevar acest
proiect se refe ra
aproape exclusiv
la cercetarea
medicala.Deoare
ce exista o
directie de
cercetare clara in
cadrul domenului
SANATATE,
tematica 4.1.2.
Mecanisme de
adaptare ale
organismului
uman la dinamica
factorlor de
mediu biolgic si
psihosocial
propun autorilor
sa reincadreze
proiectul acolo
unde trebuie."

Proiectul respecta conditiile impuse
prin tipul de proiect.

44

Proiectul
depus nu se
incadreaza din
pacate in
tematica
specifica
cercetarii
sociale
economice si
umaniste; El
este efectiv un
prooiect care
se incadreaza
cel mai bine in
tematica
domeniului 4
(SANATATE)
respectiv la
tematica de
cercecetare
subsumata
punctului 4.1.2
Mecanisme de
adaptare a a
organsimului
umane la
dinamica
factorilor de
mediu si
psihosociali".
De aceea noi
consideram
ca, propunera
de proiect nu
intruneste
conditiile de
eligibilitate la
acest criteriu;
Vrem sa
avertizam si pe
aceasta cale
pe toti cei care
doresc sa
depuna
propuneri de
prouecte ca,
stiintele
economce,
sociale si
umaniste
reprezinta un

Datorita celor de mai sus,
poroiectul nu are cum sa
indeplineasca conditiile
minime okligatorii impuse prin
tipul de proiect si de aceea,
inca o data, el este ne-eligibil;

Sanatate."

domneniu
distinct si cu
mare vechime
al cunoasterii
umane si nu un
cos de gunoi.
Faptul ca peste
jumatate de
secol, in
Romania si in
alte tari din
Est, a trebuit
sa ne
confruntam cu
vulgarizarea
acestui
domeniu,
impusa de
pseudoconceptele
vehiculate de
marxismleninism , nu
inseama ca
trebuie sa
continuam,
acum, la
aproape doua
decenii de la
caderea
comunismului,
aceleasi
practici,
drapate doar
diferit; As vrea
ca acest
avertisment sa
fie luat in
seama;"
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2866

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului si
ale directiei de
cercetare.

Proiectul nu respecta conditiile
obligatorii impuse prin tipul de
proiect. In Planul de realizare nu
sunt codificate activitatile
separat si nu se poate evalua
valoarea activitatilor suport si
valoarea activitatilor de
cercetare fundamentala.

Activitatile sunt codificate confuz in
pklnaul de realizare ceea ce nu
perrmite identificarea corecta a
cateogoriilor de cheltuieli si
verificareqa respectarii palfoanelor
maximale;

46

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului si
in directia de
cercetare 9.3

Nu ma pot pronunta daca sunt
respectate conditiile
obligatorii impuse de tipul de
proiect deoarece in cadrul
planului la categoria de
activitate sunt prezentate mai
multe tipuri de activitati, astfel
incat nu se pot evalua
cheltuielile propuse. De
exemplu cu actiunile suport
acestea fiind prezente in
majoritatea activitatilor.

44

2817

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

Proiectul propus nu respecta
conditia privind activitatile
suport de max 15% din valoarea
proiectului solicitata de la buget.
Pe langa activitatile codificate ca
activitati suport mai sunt si alte
activitati din aceasi categorie
dar care au fost codificate gresit.
Spre exp:Activitatea 2.6.Masa
rotunda Modele organizationale
ale reformei administratiei
incadrata gresit la A3.6,
Activitatea 4.1 Definitivarea si
publicarea unor sinteze
relevanteale cercetarii si
Activitate 4.2. Organizarea
conferintei internationale cu
tema Globalizaresi europenizare
si efectele asupra sectorului
public. activitatile suport
reprezentand 26,16% din
valoarea solicitata de la buget."

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

Activitatea 2.6.Consider ca sunt
incadrate in mod eront activitati care
sunt evident activitati de tip suport,
cum ar fi&gt; Masa rotunda Modele
organizationale ale reformei
administratiei publice (in parteneriat
cu MIRA); este incadrata ca
activitate A.3.6 care este activitate
de tip B2 Diseminarea pe scara larga
prin comunicarea si publicarea
nationala sau internationala a
rezultatelor sau B3 Participare la
manifestari tehnico-stiintifice din
domeniii specifice proiectului (mese
rotunde, workshopuri, simpozioane
nationale / internationale, targuri
nationale / internationale). Semnalam
aceeasi situatie si in cazul activitatii
Activitate 4.2.:Organizarea
conferintei internationale cu tema
Globalizare si europenizare si
efectele asupra sectorului public."
incadrata ca activitate de tip A.3.6
dar care este clar activitate de tip
B.2: Diseminarea pe scara larga prin
comunicarea si publicarea nationala
sau internationala a rezultatelor.
Atentionam totodata si faptul ca sunt
alocate sume unice petnru activitati
diferite cum este cazul in activitatea
'Activitatea 4.1Definitivarea si
publicarea unor sinteze relevante ale
cercetarii privind:4.1.1. Abordari
interdisciplinare ale europenizarii
siformularea ipotezelor modelului
adaptat al dependentei de institutii
(MADI); codificata prin setul de
activitati de tip A si B: [A.1.1, A.2.1,
B.2]. in aceasta situatie valoarea
activitatilor suport este cuprinsa
intre 16.7 'i respectiv prin includerea
tutuor activitatilor de tip B de 26.2%
din valoarea solicitata de la buget."

47

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului 4
si directia de
cercetare
indicata de
catre ofertant.

Proiectul propus nu respecta
una din conditiile obligatorii
impuse prin tipul de proiect,
respectiv cea legata de
activitatile suport. Sumele
prevazute pentru aceste
activitati nu trebuie sa
depaseasca 15% din valoarea
proiectului finantata de la
bugetul de stat, insa in cazul
de fata acestea ajung la
26,2%.
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2870

2874

Proiectul
propus este
bine incadrat
de autori in
directia de
cercetare 9.5. a
Programului 4,
tematica 9.5.1 'tehnici de
marketing
cultural'.

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului 4
si directia de
cercetare
indicata de
catre ofertant.

Proiectul propus nu respecta
integral conditiile obligatorii
impuse prin tipul de proiect:
activitatile suport (tip B),
declarate astfel in Planul de
realizare, depasesc limita de
15% din valoarea finantarii de la
buget. Ele sunt 18,57%; iar in
plus, sunt solicitate sume pentru
deplasari care nu se regasesc
intre activitatile etapelor
(organizare workshop,
conferinta, etc); adaugate
acestea, se ajunge la un procent
de activitati suport de peste 30%.
Proiectul este neeligibil.

Proiectul nu poate fi considerat
eligibil deoarece nu se
realizeaza defalcarea sumelor pe
activitati, ci numai pe etape. In
aceasta situatie, respectarea
conditiilor obligatorii impuse prin
tipul de proiect este imposibil de
verificat.

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directiei de
cercetare

Proiectul nu respecta conditiile
obligatorii impuse de tipul de proiect
deoarece actiunile suport detin o
pondere cu cca 4% mai mare decat
limita maxima admisa

Proiectul se
incadreaza in
directia de
cercetare 9.5.
a Programului,
tematica 9.5.1
-'tehnici de
marketing
cultural'

Proiectul propus nu respecta
integral conditiile obligatorii
impuse prin tipul de proiect:
Activitatile suport (tip B),
declarate astfel in Planul de
realizare, depasesc limita de
15% din valoarea finantarii de
la buget. Ele sunt 18,57%; de
asemenea, costurile cu
deplasarile neincluse in
activitatile suport, adaugate
la acestea, cumuleaza peste
30% din total fonduri bugetare
solicitate. Proiectul este
neeligibil.

Nu se poate evalua daca sunt
respectate conditiile legate de cotele
maximale de finantare a activitatilor
suport deoarece nu sunt defalcate
sumele pe activitati, ci numai pe
etape. mentionez si faptul ca
activitatile Nu sunt codificate
conform conform Schemei de Ajutor
de stat (Anexa IV) si NICI NU EXISTA
O ESALONARE IN TIMP A
ACTIVITATILOR. De aceea consider
proiectul neeligibil

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

Consider ca proiectul propus
nu este eligibil deoarece in
planul de realizare al
proiectului nu sunt prevazute
sumele solicitate pe activitati
si prin urmare nu se poate
verifica daca sunt respectate
conditiile obligatorii impuse
prin tipul de proiect.

48

47

48

2896

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directiei de
cercetare

2911

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului 4
si in obiectivele
directiei de
cercetare
9.3.3.

Proiectul nu respecta conditiile
obligatorii impuse prin tipul de
proiect, avand dimensionata
finantarea activitatilor de
cercetare fundamentala peste
10%

Proiectul se incadreaza in
obiectivele programului 4 si in
obiectivele directiei de cercetare
9.3.3.

Proiectul propus nu respecta
conditiile obligatorii, respectiv cea
referitoare la activitatile de
cercetare fundamentala ce nu pot
depasi 10% din valoarea proiectului
finantat de la buget. Conform
precizarilor autorilor, facute in Planul
de realizare, activitatile de cercetare
fundamentala din etapele I si II
reprezinta cca 24% din suma de la
buget. Specificam ca incadrarea pe
tipuri de activitati a fost facuta de
autori, doar operatia de scadere a
valorii prevazute activitatilor suport
(respectiv de diseminare si
managementul) ne apartine.

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

Proiectul nu respecta
conditiile obligatorii impuse
prin tipul de proiect intrucat
activitatile de cercetare
fundamentala (dupa
codificarea atribuita de
ofertant) depasesc limita
maxima adimsa de 10% din
valoarea finantata de la
buget.

Activitaile suport peste plafonul de
15%. In consecinta proietul nu este
eligibil!

Proiect
incadrat de
autori la
domeniul 9,
directia 9.3
Calitatea
ocuparii.

Proiectul nu respecta
obligativitatea ca activitatile
suport sa reprezinte maxim
15% din suma de la buget;
autorii nu denumesc
activitatile in Plan, insa au
mentionat categoriile lor, iar
cele suport reprezinta 30,22%
!
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2974

Proiectul
propus se
incadreaza in
directia de
cercetare dar
proiectul nu
constituie o
noutate in
domeniu
deoarece
exista deja
cercetari in
acest domeniu
in Romania.
Vezi:www.flexic
urity.ro

Proiectul propus nu respecta
conditiile de eligibilitate impuse,
deci il consider neeligibil.
Valoarea activitatilor de
cercetare reprezinta 15% din
valoarea finantata de la proiect
deci peste 10%; valoarea
activitatilor suport reprezinta
58,75% cu mult peste procentul
admis de 15% din suma solicitata
de la buget.

Proiectul nu respecta conditiile
obligatorii impuse prin tipul de
proiect. Valoarea lucrarilor de
cercetare fundamentala (Et.I+III)
este de 145.000 lei, reprezentand
36,25 % din valoarea proiectului de la
buget, depasind cota de 10 %
impusa. De asemenea, valoarea activ
suport (Et.V+VI) unde desi nu se
specifica in plan ce tipuri de activitati
sunt, ele se incadreaza la B2,B3,B4
este de 105.000, reprezentand 26,25
% din total buget stat, depasind cota
maxima de 15 %. La fel, nu sunt
respectate indicatiile privind
duratele de timp ale etapelor de
realizare din plan. Proiectul nu este
intocmit conform pachetului de
informatii parteneriate 2008.

50

Proiectul
propus se
poate incadra prin tematica
sa - in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

Proiectul propus NU respecta
conditiile obligatorii impuse
de tipul proiectului, activitatile
de cercetare fundamentala
insumand 145.000 ron, ceea
ce reprezinta 36.2%
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2984

Proiectul se
incadereaza in
obiectivele
programului si
directiei de
cercetare

3045

3105

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directiei de
cercetare

Apreciem
propunerea de
proiect ca fiind de
interes si
incadrandu-se in
obiectivele
programului si ale
directiei de
cercetare 9.6,
tematica 9.6.3.

Am constatat ca nu se poate verifica
respectarea conditiilor obligatorii
(ex: activitatile de cercetare
fundamentala max. 10 %, activitatile
suport max 15 % din valoarea
finantarii de la buget), deoarece
sumele nu sunt defalcate decat pe
etape. Proiectul este, de aceea, din
pacate, neevaluabil si neeligibil.

Documentie de prezentare a
propunerii de proiect cu
incompletitudini majopre.
Lipsesc o serie de documente
obligatorii, la care se adauga si
faptul ca, bugetul nu este
completat pe activitati fiind astfel
imposibila verificarea
corectitudinii alocarii sumelor
conform plafoanelorr maximale
precizate prin Pachetul de
informatii. Din pacate proiectul
nu poate fi declarat eligibil.

proiectul propus
se incadreaza in
obiectivele
programului si ale
directiei de
cercetare

Proiectul propus nu respecta
conditiile obligatorii impuse prin tipul
de proiect. Nu sunt bugetate
activitatile si nu pot fi identificate
valorile solicitate pentru activitatile
de tip suport si de tip cercetare
fundamentala. Proiectul este
incomplet , formularul B este
incomplet (lipseste capitolul de
resurse) nu este completata
declaratia privind implicarea in
proiecte FP7 si nu exista formularul B
in limba engleza.

Proiectul nu respecta conditiile
impuse prin tipul de proiect
deoarece actiunile suport
depasesc limita maxima admisa
de 15%

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directiei de
cercetare

Proiectul nu respecta conditiile
impuse prin tipul de proiect
deoarece actiunile suport depasesc
limita maxima admisa de 15%

Nu se poate verifica respectarea
conditiilor obligatorii deoarece
sumele nu sunt defalcate in
cadrul activitatilor si nu se poate
spune daca activitatea de
cercetare fundamentala nu
depaseste 10% din finantare, iar
actiunile suport nu depasesc
15% din valoarea finantarii
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Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului si
ale directiei de
cercetare
indicate de
catre ofertant.

Proiectul este neeligibil
deoarece, in planul de
realizare al proiectului,
bugetul nu este defalcat pe
activitati, ci numai pe etape. In
aceste conditii, nu se poate
verifica daca proiectul propus
respecta sau nu conditiile
obligatorii impuse prin tipul de
proiect(maxim 10% activitati
de cercetare fundamentala,
maxim 15% activitati suport si
maxim 30% dotari).

Este imposibil de verificat
criteriile de leigbilitate. Aloca
activitati de tip A1 si de tip
suprt (B) dar fara a fi
completat bugetul pe activitte.
Proiectul propus nu respecta
conditiile obligatorii impuse
prin tipul de proiect prin
necompletarea Formularului B
in totaliate (capitolul de
resurse) si prin lipsa
declaratiei privind implicarea
in FP7 si a declaratiilor privind
Ajutul de stat

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directiei de
cercetare

Proiectul nu respecta
conditiile impuse prin tipul de
proiect deoarece actiunile
suport depasesc limita
maxima admisa de 15%
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3111

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului si
in directia de
cercetare
indicata de
catre ofertant.

Proiectul nu poate fi considerat
eligibil deoarece nu se poate
verifica respectarea conditiilor
obligatorii impuse prin tipul de
proiect. Ofertantul a omis sa
realizeze defalcarea sumelor pe
activitati.

3123

Proiectul se
incadreaza in
doemniul 9.

Proiectul se refera la domeniul
de activitate al oeircarei firme de
consultanta manageriala
calificata in domeniu si nu
prezinta noutate conceptuala
sau operationala

2900

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

Proiectul propus nu respecta
conditiile obligatorii impuse prin
tipul de proiect, deaorece
activitatile de cercetare
fundamentala detin 20% din
suma totala solicitata de la
bugetul de stat.

3202

Proiectul se
incadreaza in
directia de
cercetare
mentionata.

Proiectul se incadreaza in
directia de cercetare
mentionata.

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directiei de
cercetare

Nu se poate evalua respectarea
conditiilor obligatorii, nefiind facuta
defalcarea sumelor pe activitati. De
aceea nu am putut evalua incadrarea
de ex. in limita de 15% a cheltuielilor
cu actiuni suport

Autorii au
incadrat
proiectul la
Programul 4,
directia
9/9.3/9.3.3.
Tema este
actuala si de
interes, insa
proiectul este
neevaluabil.

Nu se poate verifica
respectarea conditiilor
obligatorii (ex: activitatile de
cercetare fundamentala max.
10 %, activitatile suport max
15 % din valoarea finantarii de
la buget), deoarece sumele nu
sunt defalcate decat pe etape.
Proiectul este, de aceea,
neeligibil.

Se precizeaza
doar ca
proiectul se
inscrie in
Domeniul 9,
fara a se idica
directia de
cercetare si
tematica
abordata - nu
se pot face
aprecieri
privind gradul
de incadrare

Informatiile generale despre
proiect sunt neconforme cu
cerintele Programului 4 suma resurselor solicitate de
la buget depaseste 2 milioane
lei (maxim admis).nu este
specificata corespunzator
categoria activitatilor

Domaniul 9;
Directia de
Cercetare 9.1

Informatiile generale despre proiect
sunt neconforme cu cerintele
Programului 4 - suma resurselor
solicitate de la buget depaseste 2
milioane lei (maxim admis) .nu este
specificata corespunzator categoria
activitatilor

Proiectul propus
se incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

Proiectul propus nu respecta toate
conditiile obligatorii impuse prin tipul
de proiect. Activitatile de cercetare
fundamentala, asa cum le codifica
ofertantul, insumeaza 200000 lei,
ceea ce reprezinta 20% din suma
totala solicitata de la bugetul de stat.

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

Proiectul propus nu respecta
conditiile obligatorii impuse
prin tipul de proiect, deaorece
activitatile de cercetare
fundamentala detin mult peste
10% admis conform pachet.

Proiectul nu este eligibil deoarece
cheltuielile pentru activitati suport
depaseste 15% din valoarea
proiectului

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programuilui.

Proiectul nu este eligibil ca
urmare a motivelor expuse
detaliat mai sus.
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3192

2878

Proiectul a fost
incadrat gresit
la directia de
cercetare
9.3.10,
deoarece
obiectivul
cercetarii este
de identificare,
proiectare si
implementare
de activitati
alternative care
prin efectul
multiplicator
pot sa
contribuie la
dezvoltarea
valorificarii
resurselor
spatiului rural
romanesc, in
zona
mentionata. Noi
nu incadram
efectul
cercetarii ci
cercetarea.

Incadrare
gresita a
proiectului,
care nu se
incadreaza in
directia de
cercetare
socio-umanista.

Desi proiectul nu are codificate
activitatile se poate observa ca
suma cheltuielilor suport
depaseste procentul de 15% asa
cum este prevazut. Acestea
repreyinta 17,69% din valoarea
proiectului solicitata de la buget

Activitati suport prea mari ca
procentaj. Nu respecta consitiile
de finantare.

Incadrare gresita
de catre autori a
prioiectului,
acesta neavand
de a face cu aria
de cercetare
sociol-umana si
economica,f iind
de faopt un
proiect de
tehnologiqa
informatiei; De
aceea ne-eligibil;

Conditia obligatorie de a finanta de la
buget maxim 15% din activitatile
suport (tip B) este nerespectata.
Autorii incadreaza toate activitatile
ca fiind de tip cercetare industriala",
insa denumirile lor sunt clar de
"diseminare", respectiv activitati
suport (act. I.4, II.4, III.4, IV.4, V.4,
V.5), iar insumate reprezinta
17,69%."

Proiectul are o
serie de
probleme
legate de
incadrarea in
directia de
cercetare. Se
mentioneaza
numai directia
9, iar apoi
9.3.10.
Caloitaatea
ocuparii. Dar,
de fapt
proiectul se
refera in
special la
managementul
activitatilor
agricole.

Proiectul este neeligibil
deoarece se depaseste
plafonul maxim (15%) alocat
pentru activitatlle de suport.

Cheltuiellile pentru activitati suport
mai ,ari de 15%. Este evident ca nu
avem de a face cu un proiect de
cercetare. De altfel nu putem
considera crearea unui site de web
drept cercetare. Cel puntin nu in anul
2008, daca am fi fost in 1998, poate
am mai fi discutat!

Proiectul
propus nu se
incadreaza in
directia de
cercetare 9
cercetare
socioeconomica si
umanista

Proiectul nu respecta
conditiile obligatorii impuse
prin tipul de proiect, avand
prevazut pentru activitatile
suport peste 15%
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3081

In proiect nu se
mentioneaza
directia de
cercetare, ci
numai
domeniul.

3194

Proiectul nu se
incadreaza in
obiectivele
programului 4
deoarece nu se
concretizeaza
in elemente
novative.

3265

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

Activitatile suport sunt
supradimensionate. Desi
activitatile prevazute in planul de
realzare ca fiind activitati suport
reprezinta 13.2% din valoarea
finantata de la buget, la acestea
trebuie adaugate si alte activitati
care au fost eronat codificate (de
ex. IV.7, V.1, V.3, VI.4, VI.5,VI.6).
In aceste coditii, totalul
activitatilor suport reprezinta
28,5% din bugetul proiectului,
depasind limita maxima admisa
de tipul de proiect.

Nu se poate
preciza daca se
incadreaza in
directia de
cercetare
deoarece nu este
precizata

Proiectul este neeligibil
deoarece se depaseste
ponderea cheltuielilor suport de
15%. Activitatile suport
mentionate depasesc 19,3% dar
pe langa acestea mai sunt si alte
activitati care intra tot in
categoria activitatilor suport.

Nu se incadreaza
in obiectivele
programului is
nici in directia de
cercetare. Este
un proiect de
Dezvoltare
experimentala"
(nu este nici de
de Cercetare
fundamentala si
nici de Cercetare
industriala)."

Nu se pot verifica conditiile
impuse prin tipul de proiect
deoarece nu sunt prevazute
sumele pe activitati. Prin urmare,
consider proiectul neeligibil

Exista in planul de realizare si alte
activitati suport care nu au fost
codificate ca atare pentru care
bugetul alocat depaseste cunatumul
prevazut prin conditiile obligatorii de
proiect. Prin urmare, proiectul nu
este eligibil

Autorii nu
mentioneaza,
pentru
proiectul
propus,
directia de
cercetare, ci
numai
domeniul.

Apreciem ca nu se respecta
conditia obligatorie ca
activitatile tip B sa nu
depaseasca 15% din suma de
la buget, deoarece in planul
de realizare sunt si alte
activitati suport care nu au
fost codificate ca atare. Prin
urmare, proiectul nu este
eligibil

Proiectul nu respecta conditile
obligatorii deoarece depaseste
substantial limita de 15% a actiunilor
suport (repectiv 19,33% numai din
activitaile suprt decalrate de
ofertant).

Proiectul nu se
incadreaza in
obiectivele
programului si
nu are nimic a
face cu
activitatea de
cercetare

Proiectul nu respecta
conditile obligatorii deoarece
depaseste substantial limita
de 15% a actiunilor suport

Avand in vedere lipsa sumelor
alocate pentru toate activitatile
consider ca proiectul nu poate fi
evaluat si deci este neeligibil.

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directiile de
cercetare
indicate de
catre ofertant.

Bugetul proiectului nu este
defalcat pe activitati, astfel
incat este imposibil de
verificat respectarea
conditiilor obligatorii impuse
prin tipul de proiect. Din acest
motiv, consider proiectul
neeligibil.
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3536

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

Proiectul propus NU respecta
conditiile obligatorii impuse prin
tipul de proiect. Toate categoriile
de activitati din etapele I-III sunt
incadrate ca CERCETARE
FUNDAMENTALA (A.1.1), in
contradictie cu Pachetul de
Informatii, P4/2008, pag.35 unde
se precizeaza foarte clar ca
valoarea activitatilor de
cercetare fundamentala nu
poate depasi 10 % din valoarea
proiectului finantat de la buget.

3540

3570

Proiectul propus nu respecta
conditiile obligatorii impuse prin
tipul de proiect, activitatile
suport fiind de peste 20% din
total cheltuieli

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

Proiectul este neeligibil
deoarece nu se poate verifica
respectarea tuturor conditiilor
obligatorii impuse prin tipul de
proiect. Ofertantul a omis sa
realizeze defalcarea bugetului
pe activitati.

Proiectul propus nu respecta
conditiile obligatorii impuse prin tipul
de proiect, activitatile suport fiind in
pondere ce depaseste cu mult 15%.

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

Nu respecta conditiile obligatorii
referitoare la finantarea pe categorii
de activitati de cercetare, in sensul
ca incadreaza gresit toate activitatile
la categoria cercetare fundamentala
(ce poate reprezenta maxim 10% din
valoarea proiectului). Desi din
descrierea activitatilor rezulta clar
ca proiectul are in vedere si alte
tipuri de activitati de cercetare,
autorii nu le incadreaza corect.

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directiei de
cercetare

Nu se poate evalua daca sunt
respectate conditiile obligatorii
impuse prin tipul de proiect, prin
urmare il consider neeligibil
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Proiectul propus nu respecta
conditiile obligatorii impuse
prin tipul de proiect,
activitatile suport fiind de
peste 20% din total cheltuieli

Toate activitatile propuse in
formularul I.7 sunt descrise ca
fiind activitati de cercetare
fundamentala A.1.1. Valoarea
activitatilor de cercetare
fundamentala nu poate depasi
10% din valoarea proiectului
finantat de la buget. (conform
pachetului de instructiuni,
pag. 35).

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare, insa
nu poate fi
verificata
respectarea
conditiilor
obligatorii.

Nu se poate verifica
respectarea conditiilor
obligatorii (ex: activitatile de
cercetare fundamentala max.
10 %, activitatile suport max
15 % din valoarea finantarii de
la buget), deoarece sumele nu
sunt defalcate decat pe etape.
Proiectul este, de aceea,
neevaluabil si neeligibil.
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3663

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

3689

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

Proiectul propus nu respecta
conditiile de eligibilitate impuse
prin tipul de proiect deoarece
activitatile suport depasesc
limita admisa de 15% din totalul
fondurilor, insumand 24%

Proiectul propus
se incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare (9.2 /
tematica 9.2.5).

Proiectul propus nu respecta integral
conditiile de eligibilitate impuse prin
tipul de proiect, deoarece activitatile
suport insumeaza 23,84% din total
fonduri bugetare solicitate (depasind
plafonul impus de max. 15%).
Proiectul este, deci, neeligibil.
Atentie: Partenerul 4 este intr-adevar
contractor neeligibil, pe site-ul RPC.

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

Proiectul propus nu respecta
conditiile de eligibilitate
impuse prin tipul de proiect.
Activitatile suport insumeaza
24% din total fonduri bugetare
solicitate ceea ce depaseste
plafonul impus de max. 15%.

Proiectul propus nu respecta
conditiile obligatorii impuse prin
tipul de proiect, majoritatea
activitatilor clasificate fiind de
cercetare fundamentala, ceea ce
depaseste procentul maxim de
10%

Proiectul propus
se incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

Proiectul propus nu respecta
conditiile obligatorii impuse prin tipul
de proiect, fiind majoritatea
activitatilor clasificate ca fiind de
cercetare fundamentala. Proiectul
este neeligibil

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

Proiectul propus nu respecta
conditiile obligatorii impuse
prin tipul de proiect, deoarece
majoritatea activitatilor sunt
clasificate ca fiind de
cercetare fundamentala.
Proiectul este neeligibil
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3372

Proiectul
propus de
ofertant nu se
incadreaza pe
domeniul de
cercetare 9Cercetare
socioeconomica si
umanista,
scopul
proiectului fiind
de fapt
elaborarea unei
tehnologii de
determinare a
influentei
campurilor
electromagneti
ce incidente
asupra
circuitelor
electrice de
impuscare
realizate cu
capse electrice
detonate".
Asadar, este
vorba strict de
domeniul tehnic
si nu de cel
economicosocial."

Proiectul respecta conditiile
obligatorii impuse de tipul de
proiect.

Proiectul propus
nu se incadreaza
in directia 9 cercetare
economicosociala si
umanista, fiin
dmai potrivit
domeniului 8

Proiectul respecta conditiile
obligatorii impuse de tipul de proiect
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Proiectul
propus nu este
corect
incadrat la
directia de
cercetare 9 Cercetare
economicosociala si
umanista. Prin
scopul propus,
el este potrivit
Domeniului 8 Spatiu si
securitate,
Directia de
cercetare 8.4
Tehnici pentru
securitate,
Tematica de
cercetare
8.4.7. Senzori,
sisteme,
echipamente si
tehnici pentru
detectia,
identificarea si
neutralizarea
factorilor locali
generatori de
crize
(substante
periculoase,
agenti chimici
si biologici,
mine,
armament,
explozivi,
vehicule si
dispozitive
explozive
improvizate).

Proiectul respecta conditiile
obligatorii, insa propune o
cercetare strict tehnologica si
nu din domeniul economicosocial, la care s-a inscris.
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3514

3718

Scopul
proiectului este
acela de a
proiecta si a
realiza
echipamente
de protectie
impotriva
agentilor
biologici.
Consider ca
acest proiect
nu este bine
incadrat pe
domeniul 9 Cercetare
socioeconomica si
umanista.

Proiectul supus
atentiei nostre
nu este corect
incadrat la
domeniul 9Cercetare
socioeconomica si
umanista.

Proiectul propus este neeligibil
intrucat bugetul prezentat in
planul de realizare nu este
defalcat pe activitati si, ca atare,
nu poate fi analizata respectarea
conditiilor obligatorii impuse prin
tipul de proiect.

Proiectul nu este
incadrat in nici o
directie de
cercetare si de
fapt nici nu se
regaseste in
tematica
directiei, fiind
incadrabil de ex.
in directia 7

Nu este posibila verificarea
respectarii conditiilor obligatorii
impuse prin tipul de proiect
deoarece activitatile suport nu
sunt prevazute ca activitati
distincte si nu figureaza sumele
alocate acestora.

Proiectul propus
nu este bine
incadrat la
directia 9
(cercetare socioeconomica si
umanista). El
urmareste
realizarea unui
software de
proiectare a
sistemelor de
ventilare
mecanica"
(cf.Formular B),
fiind mai potrivit
sa
competitioneze la
directia 1 (1.6.9)
sau la 7 (7.2)."

Nu se poate verifica respectarea
conditiilor obligatorii nefiind
defalcate sumele pe activitati pentru
a se putea calcula respectarea
conditiilor de eligibilitate

Proiectul
propus nu
specifica
directia si
tematica de
cercetare. De
asemenea,
apreciem ca
nu este bine
inregistrat la
domeniul de
cercetare 9
(cercetare
socioeconomica si
umanista),
deoarece prin
scopul lui
(realizarea
unor noi
modele de
imbracaminte
de protectie)
ar fi fost mai
potrivit sa
competitionez
e la directia 7
(7.1.3, 7.1.6).

Nu poate fi verificata
respectarea conditiilor
obligatorii: nu sunt trecute
codurile activitatilor si nici nu
sunt defalcate sumele
prevazute pe activitati, ci doar
pe etape. Propunerea este
neeligibila!

Conditiile obligatorii nu pot fi
verificate (ex: limitarea act.tip B la
15% pt. finantarea de la buget),
deoarece nu sunt mentionate clar
activitatile (codurile) si nici nu sunt
defalcate sumele pe activitati (doar
pe etape).

Proiectul
propus nu se
incadreaza in
domeniul si
directia
precizata,
nefiind un
proiect de
cercetare
socioeconomica si
umanista.

Nu se poate evalua
respectarea conditiilor
deoarece nu sunt trecute
codurile activitatilor si
bugetarea este realizata doar
la nivel de etapa fara sa se
poata distinge cheltuielile
prevazute de ex. ptr. actiuni
suport
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Nu se poate evalua daca se respecta
conditiile obligatorii impuse de tipul
de proiect deoarece cheltuielile nu
sunt defalcate pe activitati. Consider
proiectul neeligibil

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

Nu se poate evalua daca se
respecta conditiile obligatorii
impuse de tipul de proiect
deoarece cheltuielile nu sunt
defalcate pe activitati. Astfel,
nu putem preciza care este
ponderea actiunilor suport si
daca aceasta nu depaseste
15%

Proiectul propus
se incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

Proiectul propus NU respecta
conditiile obligatorii impuse prin tipul
de proiect privind cofinantarea de
catre partenerul P1

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

Proiectul propus NU respecta
conditiile obligatorii impuse
prin tipul de proiect privind
cofinantarea de catre
partenerul P1

Proiectul propus
se incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

Proiectul nu respecta conditiile
obligatorii impuse prin tipul de
proiect deoarece are 100% activitati
de cercetare fundamentala - conform
incadrarii din planul de realizare

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

Proiectul nu respecta
conditiile obligatorii impuse
prin tipul de proiect avand
incadrate toate activitatile la
cercetare fundamentala,
activitate A1.1, prin urmare nu
este eligibil

Nu se poate evalua daca se
respecta conditiile obligatorii
impuse de tipul de proiect,
cheltuielile nefiind defalcate pe
activitati

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

Proiectul propus NU respecta
conditiile obligatorii impuse prin
tipul de proiect privind
cofinantarea de catre partenerul
P1

3909

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

Proiectul nu respecta conditiile
obligatorii impuse prin tipul de
proiect deoarece are, conform
planului de realizare, 100%
activitati de cercetare
fundamentala

4049

Proiectul se
incadreaza in
Domeniului 9
Cercetare
socioeconomica si
umanista,
Tematica de
cercetare
9.7.11 Analiza
raportului
dintre gradul
de rationalizare
administrativa
si cresterea
economica.

Cheltuielile pentru activitatile
suport indicate explicit in planul
de activitati sunt de 18,83% din
valoarea proiectului de la buget,
deci mai mari decat 15% (pentru
activitatile suport I.3, II.8, II.9,
IV.2 si IV.3 in suma de 192400
fata de suma totala de la buget a
proiectului de 1022000). Bugetul
NU este eligibil.

3763

Proiectul se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

Din pacate pentru o propunere de
proiect extrem de interesanta, nu
sunt respectate plafoanele maximale
stabilite prin pachetul de informatii
privind cheltuielie suport care,
depasesc limita de 15%.Datorita
acestui fapt, proiectul nu este
eligibil, cu deosebit regret.
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Nu dreoarece Cheltuielile
pentru activitatile suport
indicate explicit in planul de
activitati sunt de 18,83% din
valoarea proiectului de la
buget, deci mai mari decat
15% (pentru activitatile suport
I.3, II.8, II.9, IV.2 si IV.3 in
suma de 192400 fata de suma
totala de la buget a proiectului
de 1022000). Bugetul NU este
eligibil.
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4158

Da

Proiectul propus nu respecta
conditiile obligatorii privind
finantarea de la buget la
capitolul subcontractare cu
tertii. Conform Pachetului de
informatii, consortiul nu poate
subcontracta decat maxim 5 %
din valoarea totala de buget a
proiectului. Ofertantii au propus
un procent de 8.6 % pentru
subcontractare, adica 150 000
lei, nerespectand instructiunile
obligatorii.

Nu deoarece suma alocata pentru
finantare de la buget pentru
subcontactare cu terti este de 150
000 lei, conform anexei A.I.7. pag 78,
reluat in pag 88, ceea ce reprezinta
8,6% din valoarea finantarii de la
buget. Conform Pachetului de
Infortmatii contractorul poate
subcontracta max 5% din valoarea
contractului cu terti.(subcontractori
diferiti de partenerii din cadrul
proiectului).
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Proiectul propus nu respecta
conditiile obligatorii privind
finantarea de la buget la
capitolul subcontractare cu
tertii.
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3879

Consider ca
proiectul
propus a fost
incadrat gresit
la directia de
cercetare 9
Cercetare
socio
economica si
umanista ,
aceasta
trebuind sa fie
incadrata in
Directia de
cercetare 7
"Tehnologii
nucleare"
deoarece
obiectivul
principal al
proiectului de
cercetare
ofertat consta
in "stabilirea,
dezvoltarea si
punerea la
punct a unor
metode de
analiza
atomice,
izotopice si
nucleare (prin
spectrometrie
de masa - MSA,
termoluminisce
nta - TL emisia
de raze X
folosind
excitarea cu
fascicule de
particule
accelerate PIXE
si cu surse
radioactive XRF).
Rezultatele
prezentului
proiect se pot
folosi in
restaurari,
datari, studii de

Proiectul propus respecta
conditiile obligatorii impuse prin
tipul de proiect.

Proiectul propus
nu se incadreaza
in obiectivele
directiei de
cercetare 9.
Obiectivul
proiectului este
de a dezvolta
unele metode de
analiza atomica,
nucleara si
izotopice ( prin
spectrometrie de
masa),
termoluminiscent
a, emisie de raze
X etc, ceea ce
presupune o
cercetare din
domeniul
stiintelor exacte,
a fizicii nucleare.
Deoarece
economia ca
stiinta si alte
stiinte sociale au
instrumente si
mijloace specifice
de cercetare nu
cred ca acest
proiect reprezinta
o cercetare
socio-economica
sau culturala.
Este adevarat ca
rezultatele
acestor cercetari
se intentioneaza
sa se aplice in
arheologie dat
orice rezultat al
oricarei cercetari
, din orice
domeniu, se
aplica undeva in
economie , altfel
el este inutil.
Consider ca
depunerea
acestui proiect in
cadrul domeniului

Proiectul nu respecta conditiile
impuse prin tipul de proiect
deoarece anexa I.7( Planul de
realizare) nu are specificat codurile
activitatilor si, in acest sens, nu se
pot evalua criteriile impuse pentru
proportia activitatilor de cercetare
fundamentala si a celor suport in
total fonduri bugetare solicitate.
Consider ca si din acest punct de
vedere proiectul este neeligibil.
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Chiar daca
proiectul
propus are
structura unui
proiect
complex
integrat si
cuprinde
activitati de CD-I, metodele
dezvoltate in
cercetarile de
fizica nucleara
experimentala
pot fi aplicate
in cercetarea
arheologica.
DE aceea
consider ca
cest proiect nu
reprezinta o
cercetare
socioeconomica sau
umanista.

Proiectul propus respecta
conditiile obligatorii impuse
prin tipul de proiect.

provenienta ale
materialelor si
artefactelor
existente in
muzee si
colectii, sau
pentru testarea
autenticitatii
obiectelor
propuse pentru
achizitionare,
dar cercetarea
in sine se
inscrie in
domeniul 7."

9 nu este altceva
decat o incercare
de eludare a
obiectivelor
programului
PNCDIII si o
incercare
paguboasa de a
obtine un rezultat
bun in procesul
de evaluare ,
considerand ca
evaluatorii
validati pentru
domeniul socioeconomic si
cultural nu au
expertiza
necesara de a
evalua corect si
profesionist o
cercetare care se
refera strict la
fizica atomica si
nucleara. Propun
ca proiectul sa
redirectionat
catre un domeniu
unde pot exista
experti evaluatori
cu competentele
necesare
evaluarii corecte
si obiective (
poate domeniul
de tehnologii).
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3854

Proiectul poate
fi considerat de
interes, insa nu
raspunde clar
nici unui
obiectiv derivat
al programului.
In plus nu este
bine incadrat la
directia 9
(cercetare
socioeconomica si
umanista),
scopul declarat
al proiectului
fiind
fundamentarea
unor metode de
verificare in
instalatiile
electrice de
tensiune noi
sau in
utilizare", mai
potrivit fiind
pentru directia
7 (7.5.2)"

Este dificil de intreprins o
evaluare corecta a respectarii
conditiilor obligatorii, fiindca: nu
sunt defalcate sumele prevazute
pe activitati, ci doar pe etape (si
nu se poate urmari inscrierea in
limite a act.B - sub 15% din
finantarea de la buget, de ex), nu
se codifica consecvent
coordonatorul si partenerii (vezi
formulare A1si A3), activitatile
prezentate in formularul B sunt
definite extrem de monoton"
(vezi Act I.1=I..2, II.1=II.2,
II.1=II.2, etc)"

Proiectul propus NU respecta
conditiile obligatorii impuse prin tipul
de proiect. Din oferta lipsesc
Anexele I.3, profilul organizatiilor
(pentru partenerul P1 si P2-SC ICPM
SA Petrosani) din care se poate
verifica marimea unitatilor
participante dupa numarul de
personal si cifra de afaceri care
determina incadrarea unitatii
respective in categoria S, M, L, pe
baza carora se stabilesc cotele de
cofinantare (Pachet Informatii
P4/2008, anexa IV/ pag.103). Acest
lucru este primordial mai ales atunci
cand din consortiu fac parte unitati
care cofinanteaza, cum este cazul de
fata (P2). In plus, in planul de
realizare nu este trecuta nici o
categorie de activitate, deci nu se
poate verifica respectarea cotelor de
cofinantare pe categorii de activitati.
In plan sunt activitati in care P2 este
implicat si unde nu exista cofinantare
(E.I), iar evaluatorul nu poate verifica
respectarea schemei ajutorului de
stat.
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Nu sunt codificate activitatile.
In cadrul Anexei I.7. nu sunt
specificate codurile
activitatilor ceea ce face
imposibila verificarea ponderii
activitatilor de cercetare
fundamentala, a activitatilor
suport a activitailot suport in
valoarea finantarii de la
bugetul de stat. (Pachetul de
informatii, pag. 35)
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3939

Proiectul
propus nu se
incadreaza in
obiectivele
programului si
ale directiei de
cercetare.Scop
ul proiectului
este crearea
unui centru de
formare
continua ceea
ce se poate
incadra la
programul
Resurse umane
sau la
programul
Capacitati

Este imposibila verificarea
conditiilor de eligibilitate
deoarece in Planul de activitate
nu sunt codificate tipurile de
activitati conform cerintelor din
Pachetul de informatii. Din acest
punct de vedere proiectul este
neeligibil.

Din pacate nu
avedm de a face
cu un proiect de
cercetare.
Propunerea nu
poate fi
circumscrisa in
nici un fel
domeniului 9 si
directiilor de
cercetare ale
acestuia. Este
regreatabil ca o
Universitate care
in principiu ar
trebui sa fie la
curent cu
cerintele unei
astfel de
intreprinxderi
specifice a depus
o astfdel de
propunere de
proiect;

3956

Proiectul nu se
incadreaza in
obiectivele si
directia de
cercetare

Proiectul nu respecta conditiile
obligatorii impuse de tipul de
proiect deoarece cheltuielile
pentru actiunile suport depasesc
chiar 30% din total cheltuieli

Consider ca prin
tematica sa
proiectul nu se
incadreaza in
obiectivele si
directia de
cercetare

Proiect clar ne-eligibil. Nu sunt
definite tipurle de activitati conform
pachetului de informatii si in
consecinta nu se poate face nici un
fel de calcul privind alocarile
bugetare propuse conform aceluiasi
pachet de informatii; Ca urmare a
acestor deficiente majore in
compeltrea formularelor tip de
ofertare, obligatorii pentru
participantii la competitia de
proiecte, ne-eligibiliatea propunerii
de proiect este clara.

Proiectul nu respecta conditiile
obligatorii impuse de tipul de proiect
deoarece cheltuielile pentru actiunile
suport depasesc chiar 30% din total
cheltuieli

64

Nu deoarece este imposibila
verificare eligibilitatii
proiectului. In cadrul
formularului a3, anexa I.7 nu
sunt codificate tipurile de
activitati conforma Tabelului
1, pg.36 din pachetul
informational.

Proiectul nu se
incadreaza in
obiectivele si
directia de
cercetare

Proiectul nu respecta
conditiile obligatorii impuse
de tipul de proiect deoarece
cheltuielile pentru actiunile
suport depasesc cu mult 15%
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4327

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

Proiectul propus nu este eligibil,
deoarece nu respecta conditia
privind activitatile suport,
respectiv max 15% din valoarea
proiectului finantata de la buget.
Activitatile suport insumeaza
237.102, reprezentand 15,9% din
suma solicitata de la buget.
Consideram ca reducerea sumei
conduce la imposibilitatea
obtinerii rezultatelor prevazute.

Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare

Proiectul propus nu respecta
conditiile obligatorii impuse prin
tipul de proiect, fiind in intregime
constituit din activitatil de
cercetare fundamentala, care
detin peste 80% din cheltuieli,
depasind cu mult 10% impus si
de activitati suport care, de
asemenea, depasesc cuantumul
de 15% cu circa 3%

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

Proiectul propus nu este eligibil,
deoarece nu respecta conditia
privind activitatile suport, respectiv
max 15% din valoarea proiectului
finantata de la buget. Activitatile
suport insumeaza 237.102,
reprezentand 15,9% din suma
solicitata de la buget. Consideram ca
reducerea sumei conduce la
imposibilitatea obtinerii rezultatelor
prevazute.

Proiectul propus nu este
eligibil, deoarece nu respecta
conditia de max 15% din
valoarea proiectului finantata
de la buget pentru activitatile
suport. Activitatile suport
insumeaza 237.102,
reprezentand 15,9% din suma
solicitata de la buget.

Autorii
incadreaza
proiectul propus
in programul 4,
domeniul 9,,
directia 9.6.,
tematica 9.6.3. corect.

Autorii au construit intregul proiect
din activitati de cercetare
fundamentala si acitivitati suport. Ele
reprezinta 82,74% si, respectiv
17,26% din suma solicitata de la
buget. In consecinta, nu se respecta
conditiile obligatorii impuse prin tipul
de proiect (max 10% si respectiv
15%). Concluzie: proiectul este
neeligibil.

Practic intregul proiect este
format din activitati de
cercetare fundamentala si
acitivitati suport. In
consecinta, nu respecta
conditiile obligatorii impuse
prin tipul de proiect.
Cercetarea fundametala nu
poate depasi 10%. Datorita
acestor considerente
declaram proiectul ca neeligibil
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Proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului 4
si ale directiei
de cercetare
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4416

Consider ca
proiectul
propus se
incadreaza mai
curand la
domeniul 4 Sanatate.

Proiectul propus respecta
conditiile obligatorii impuse prin
tipul de proiect.

Proiectul propus
nu se incadreaza
in obiectivele
directiei de
cercetare 9.3,
fiind neeligibil

Proiectul respecta conditiile
obligatorii impuse prin tipul de
proiect
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Apreciem ca
proiectul
propus nu se
incadreaza in
obiectivele
programului si
directia de
cercetare; el
se preteaza
mai bine
domeniului
prioritar 4Sanatate
(4.1.2), fiindca
nu se refera la
sanatatea si
siguranta la
locul de
munca, in mod
specific, ci in
general la
sanatate (fiind
incadrabil mai
curand la
domeniul 4 Sanatate).

Proiectul propus respecta, in
general, conditiile obligatorii
impuse prin tipul de proiect,
insa nu este bine incadrat la
9.3.1, 9.3.3, el avand
obiectivul declarat de a gasi
solutii destinate depistarii
precoce a persoanelor cu risc
pentru dorsolombalgie", o
tema de "sanatate" in
general."
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4357

FORMAREA
PROFESIONAL
A INVOCATA
DE PROIECT
NU SE POATE
RALIA LA
ACIVITATILE
DE TIP CD,
FINANTATE DE
PROGRAMUL
DE LA CARE SA CERUT
FINANTARE.
CA URMARE,
PROPUNEREA
DE PROIECT
POATE FI
CONSIDERATA
CA
NEELIGIBILA.

PARTENERIATUL CREAT DE
CELE 5 INSTITUTII DE
INVATAMANT SUPERIOR PARE
EXCLUSIVIST, CA SA NU
SPUNEM CENTRALIZATOR. IN
ACESTE CONDITII, ESTE
EVIDENT CA RESPECTAREA
UNOR CONDITII OBLIGATORII
ESTE SUPERFLUA.

Proiectul propus,
prin scopul sau
(formarea
continua a
resurselor umane
din domeniul
sanatatii")
declarat explicit
de autori,
consideram ca nu
este bine incadrat
la acest tip de
program. In
cadrul ANCS
exista alte tipuri
de programe ce
raspund acestui
scop. Concluzie:
propunere de
proiect
neeligibila."

Observatii: Apreciem ca este extrem
de dificil de evaluat respectarea
conditiilor obligatorii la un proiect
care are datele financiare si intreg
planul de realizare in format land
scape". De asemenea, consideram
ca parteneriatul creat de cele 5
universitati, interesate in realizarea
unui proiect de "formarea continua a
resurselor umane din domeniul
sanatatii", pare neobisnuit."
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Nu se poate
concepe o
propunere de
proiect de
cercetare si
declara drept
scop al
acesteia
FORMAREA
PROFESIONAL
A". Programul
4 incurjeaza
intradevarapartne
riatele dar pe
cele de CD,
deci de
cercetare si
dezvoltare si
nu pe cele in
domeniul
formarii
profesionale.
Pentru aceasta
exista alte
programe ale
ANCS char in
cadrul PN-II.
Mai mult decat
atat directia si
tematica de
cercetare
invocate se
refera intradevara la
formarea
profesioonala
dar este vorba
aici despre
cercetari
legate de
formarea
profesionala si
nu de
desfasurarea
efecriva a
acestei
activitati, ca
scop
primordial,
declarat al

propunerii de
proiect si nici
despre
crearea unor
unor
infrastructuri
specializate de
formare
profesionala.
Pentru acestea
si subliniem
din nnou acest
mesaj, exista
ale programe
ale ANCS. Din
acest motiv
trebuie sa
declaram
proiectul ca
fiind neeligibil"

68

83

84

4183

4265

Conditia de
eligibilitate nu
poate fi
verificata,
deoarece in
propunerea de
proiect nu se
specifica decat
incadrarea sa
in programul 4
si domeniul 9,
fara
specificarea
directiei de
cercetare. Nu
se poate, deci,
verifica daca
proiectul se
inscrie sau nu
in obiectivele
directiei de
cercetare (cat
timp ea nu e
specificata).
Apreciem ca
proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului,
dar nu in
directia de
cercetare
mentionata de
autori (directia
9.8.).
Rezultatele
cercetarilor pot
avea
aplicabilitate in
directia 9 de
cercetare, insa
cercetarea in
sine ar trebui
incadrata la
Domeniul 4 Sanatate,
tematica 4.1.2
sau 4.1.6. sau
la Domeniul 3 Mediu, tematica

Proiectul propus respecta, la
limita, unele dintre conditiile
obligatorii (cum ar fi dotarile de
max 30%). Nu se respecta, insa,
conditia de incadrare a
activitatilor suport in maxim 10%
din valoarea de la buget
(reprezinta aprox. 20%).
Proiectul este neeligibil.

Proiectul propus
este incadrat de
autori doar in
programul 4 si
domeniul 9, fara
specificarea
directiei de
cercetare. De
aceea nu se
poate evalua
daca se inscrie
sau nu in
obiectivele
directiei de
cercetare

Proiectul este de interes
(incadrabil fiind in alt
domeniu/directie), insa nu este
eligibil conditiile obligatorii
nefiind respectate integral:
ponderea activitatilor suport in
total finantare de la buget este
de 26,48%, depasind maximul
admis de 15% (cf. pachetului de
informatii).

Consider ca
proiectul propus
se incadreaza in
obiectivele
programului, dar
nu in directia de
cercetare
mentionata de
autori (directia
9.8.). Rezultatele
cercetarilor pot
avea
aplicabilitate in
directia 9 de
cercetare, insa
cercetarea in sine
ar trebui
incadrata la
Domeniul 4 Sanatate,
tematica 4.1.2
sau 4.1.6. sau la
Domeniul 3 Mediu, tematica
3.1.3.

Proiectul propus nu respecta
conditiile obligatorii impuse
depasind cu 10% limita maxima
admisa a cheltuielor cu actiuni
suport

Proiectul nu
are precizata o
directie de
cercetare
specifica
domeniului 9.
Oricum
metodele si
tehnicile de
cercetare sunt
specifice
stiintelor fizice
si tehnice si nu
cstiintelor
socio-umane.
Aici nu
domeniul de
aplicare a
rezultatelor
ghideaza
incadrarea ci
domeniul de
cercetare .

Proiectul propus nu respecta
conditiile obligatorii impuse
depasind cu 5% limita maxima
admisa a cheltuielor cu actiuni
suport

Proiectul propus nu respecta
conditiile obligatorii impuse de tipul
de proiect deoarece ponderea
actiunilor suport depasesc 15%
considerata limita minima prin
pachetul de info

Consider ca
proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
programului,
dar nu in
directia de
cercetare
mentionata de
autori (directia
9.8.).
Rezultatele
cercetarilor
pot avea
aplicabilitate in
directia 9 de
cercetare, insa
cercetarea in
sine ar trebui
incadrata la
Domeniul 4 Sanatate,
tematica 4.1.2
sau 4.1.6. sau
la Domeniul 3 Mediu,

Nu, deoarece ponderea
activitatilor suport in total
finantare de la buget este de
26,48%&gt;15%. (Valoarea
activitatilor suport care sunt
in completarea activitatilor de
cercetare dezvoltare nu poate
depasi 15 % din valoarea
finantarii de la buget. conform
pachetului de informatii)
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3.1.3.

85

4306

Nu se specifica
directia de
cercetare, de
aceea nu se
poate evalua
daca proiectul
propus se
incadreaza in
obiectivele
directiei de
cercetare

tematica 3.1.3.

Nu se poate evalua daca
proiectul respecta conditiile
obligatorii impuse prin tipul de
proiect deoarece nu sunt
prezentate categoriile de
activitati in planul de realizare

Nu se poate
evalua daca
proiectul propus
se incadreaza in
directia de
cercetare,
deoarece aceasta
nu este
specificata

Nu se poate evalua daca proiectul
respecta conditiile obligatorii impuse
prin tipul de proiect deoarece nu
sunt prezentate categoriile de
activitati in planul de realizare
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Nu putem
aprecia daca
proiectul se
incadreaza in
directia de
cercetare caci
nu a fost
incadrat,
consider
proiectul
neeligibil

Nu pot aprecia daca sunt
respectate conditiile
obligatorii impuse prin tipul
deproiect deoarece nu sunt
precizate categoriile de
activitati, consider proiectul
neeligibil

