
Procedura de monitorizare/evaluare anuala  

IDEI - Proiecte de Cercetare Exploratorie - PCE - Competitia 2007 

 

Conform Deciziei Presedintelui ANCS nr.9815/26.02.2010 privind repartizarea fondurilor bugetare pe 

programe componente ale PN II, bugetul alocat Programului “IDEI” este de 156.173.800 lei, din care 

30.162.228 lei reprezinta obligatii de plata pentru anul 2009 (credite de angajament). 

Pentru proiectele de acest tip, CNCSIS – UEFISCSU, a organizat, pe tot parcursul anului 2009 sesiuni 

publice de monitorizare a acestora, iar in perioada ianuarie – februarie 2010 evaluarea anuala in vederea 

continuarii finantarii.  

Criteriile de monitorizare/ evaluare utilizate: 

1. Gradul de realizare a obiectivelor si a livrabilelor propuse  

2. Atingerea criteriilor minime de performanta asteptate  

3. Modul de utilizare a fondurilor alocate  

 
In urma procesului de evaluare si monitorizare din totalul de 427 proiecte un numar de 402 sunt propuse 

spre finantare in continuare in anul 2010. Pentru acestea acordarea finantarii se face diferentiat, in functie 

de rezultatele obtinute in urma evaluarii anuale, punctajul minim pentru aprobarea continuarii finantarii 

fiind de 40 puncte. Avand ca baza de calcul bugetul initial solicitat prin cererea de finantare, in functie 

de punctajul obtinut, procentul de finantare este cuprins intre: 

 60% - pentru un punctaj de 40 puncte; 

 90% - 100% pentru un punctaj de 50 puncte. 

Astfel, se obtine o medie de finantare de 87% din valoarea initial solicitata. 

 

INSTRUCTIUNI de bugetare a anului 2010: 

 limitarea, recomandabil eliminarea, costurilor asociate mobilitatilor internationale, precum si a 

costurilor pentru achizitia de dotari independente, aparatura si echipamente; 

 diminuarea bugetului proiectului, inclusiv a celui prevazut pentru anul 2010, poate fi insotita de 

revizuirea obiectivelor si activitatilor dar cu realizarea criteriilor minime asumate prin 

contractul de finantare; 

 exista o singura faza de decontare, faza unica 2010, 30 septembrie 2010; 

 

Autoritatea Contractanta va semna Actele Aditionale pentru deschiderea finantarii dupa ce acestea vor fi 

analizate/negociate in cadrul comisiilor de specialitate.   


