
 

In atentia participantilor la 

 competitia 2008 a Programului 5.  INOVARE  din cadrul Planului National de 
Cercetare Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2007 – 2013 (PN II) 

 

In urma publicarii rezultatelor, a invitatiei adresata de conducerea programului 
pentru negociere si urmare a acesteia a numeroaselor sesizari ale participantilor la 
competitia 2008 privind selectarea propunerilor de proiecte care pot fi finantate si 
contractarea acestora din bugetul programului INOVARE, Autoritatea Nationala pentru 
Cercetare Stiintifica este in masura sa precizeze urmatoarele: 

Contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor realizate în 
cadrul programelor cuprinse in PN II se realizează conform prevederilor Hotararii 
Guvernului 475/2007, prin care a fost aprobat programul INOVARE, completate cu 
prevederile normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004. 
In baza acestor acte normative a fost elaborat pachetul de informatii al competitiei 
organizate la acest program in anul 2008 aprobat prin decizie a preşedintelui A.N.C.S., 
în acord cu principiile şi procedurile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 217/2007 şi 
prin Hotărârea Guvernului nr. 475/2007, prin care s-au stabilit instrumentele şi 
categoriile de proiecte pentru care evaluarea se desfăşoară conform acestora sau cele 
pentru care nu este necesară îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 43 şi 51 din 
Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004. 

In urma desfasurarii procesului de evaluare a propunerilor de proiecte, 
publicarea rezultatelor si solutionarea contestatiilor au fost publicate de catre 
conducerea programului Inovare lista cu rezultatelor finale ale competitiei. Pe baza 
acestor rezultate urma ca Autoritatea Contracanta pentru programul Inovare - AMCSIT 
sa intocmeasca si sa supuna spre aprobare Autoritatii Nationale pentru Cercetare 
Stiintifica,  Lista proiectelor care pot fi finantate asa cum este prevazut la art. 55 din 
Normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1265/2004 (citam: “ Art. 55 După 
expirarea termenului de depunere şi de rezolvare a contestaţiilor, prevăzut la art. 41 pct. 
2 lit. d), autoritatea contractantă întocmeşte forma finală a listei cu propunerile de 
proiecte şi punctajul obţinut de fiecare dintre acestea, în ordinea descrescătoare a valorii 
punctajului, listă pe care o supune avizării şi aprobării autorităţii de stat pentru cercetare-
dezvoltare.”), urmand ca in conformitate cu prevederile art 57 din aceleasi Norme “pe 
baza listei elaborate, avizate şi aprobate conform prevederilor art. 53, 54 şi 55 şi în limita 
fondurilor publice alocate cu această destinaţie programului sau, după caz, 
subprogramului care face obiectul competiţiei, autoritatea contractantă- AMCSIT sa 
desfăşoare negocierea contractului de finanţare pentru fiecare proiect, în ordinea din 
listă, până la concurenţa valorii fondurilor publice alocate cu această destinaţie. 
 

Pe baza rezultatelor competitiei publicate pe pagina de internet a programului 
Inovare, ANCS a analizat aceste rezultate tinand seama de calitatea propunerilor de 
proiecte, calitatea si capacitatea financiara a institutiilor care au depus propunerile de 
proiecte de a derula aceste proiecte in conditiile in care mai au in derulare si alte 
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proiecte finantate din fonduri publice, de prevederile contractului de finantare a 
conducerii programului Inovare si de indicatorii de rezultat ai programului asa cum sunt 
acestia aprobati prin HG 475/2007, pachetul de informatii si documentele de planificare 
ale programului intocmite  tinand seama de  prevederile contractului de finantare. 

Ca urmare a acestei analize  am dispus conducerii de program intocmirea Listei 
propunerilor de proiecte si a listei de rezerva care sa cuprinda proiectele inscrise in 
ordinea descrescatoare a punctajului astfel: pentru incadrarea in limita fondurilor publice 
alocate cu aceasta destinatie proiectele care au obtinut minim 90 puncte, respectiv lista 
de rezerva care sa includa proiectele care au obtinut minim 80 puncte. Am dispus de 
asemenea conducerii programului invitarea la negociere a tuturor propunatorilor ale 
caror propuneri de proiecte au obtinut minim 80 de puncte intrucat una din concluziile 
analizei noastre comune cu conducerea de program, pe baza datelor de care dispunem, 
a fost ca marea majoritate a agentilor economici ale caror proiecte  se afla in aceasta 
situatie au in derulare si alte proiecte din fonduri publice finantate pe scheme de ajutor 
de stat si nu au capacitatea de a derula mai mult de un proiect contractat in urma 
acestei competitii din bugetul acestui program.  

In consecinta, negocierea si contractarea proiectelor se va face conform prevederilor 
legale, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut si in limita fondurilor alocate 
competitiei din bugetul programului. Autoritatea contractanta –AMCSIT va lua masuri ca  
negocierea si contractarea proiectelor sa respecte prevederile legale in vigoare privind 
finantarea din fonduri publice, inclusiv privind ajutorul de stat, si sa fie asigurata atat 
calitatea de implementare a proiectelor contractate cat si atingerea obiectivelor 
programului asa cum sunt acestea cuantificate prin indicatorii de rezultat prevazuti in 
Hotararea Guvernului nr.475/2007 si pachetul de informatii aprobat pentru aceasta 
competitie. 

Totodata pretindem din partea tuturor participantilor la competitiile organizate in 
cadrul programului Inovare si a celorlalte programe cuprinse in PN II  o conduita care sa 
nu afecteze masurile de asigurare a calitatii in activitatea de cercetare si a principiilor de 
bază ale PNII pe care Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica le-a promovat si 
le va promova constant prin asigurarea legalitatii,  corectitudinii, transparentei si 
responsabilitatii in utilizarea fondurilor publice. 

 Felicitam participantii pentru efortul facut in aceasta competitie.  

Cu stima, 

 

Anton ANTON 

Presedinte ANCS 

 


