NOTA

Ref: Justificarea modului de aplicarea a reducerilor propuse proiectele selectate pentru finantare in cadrul competitiei
“Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor”

Nr. înregistrare

Denumire aplicant

SCOR TOTAL
PONDERAT

AFN solicitata (lei)

Valoare totala proiect

valoarea AFN propusa
de CS si aprobata prin
prezenta Decizie

1

P_34_465

S.C. CARDIO MED
S.R.L.

94

5.632.936,40

8.340.190,81

5.069.642,76

reducere de
10%

2

P_34_473

S.C 2K TELECOM
S.R.L

94

6.774.979,74

14.705.184,80

5.623.233,18

reducere de
17%

3

P_34_487

S.C. MEDISPROF
S.R.L.

94

17.606.078,71

25.265.627,82

14.613.045,33

reducere de
17%

4

P_34_497

S.C.AD NET
MARKET MEDIA
S.A

93

24.931.216,80

44.423.517,44

20.692.909,94

reducere de
17%

5

P_34_490

S.C. SUPREMIA
GRUP S.R.L.

92

7.765.314,04

20.223.430,74

6.445.210,65

reducere de
17%

6

P_34_462

S.C ANAGRAMA
S.R.L

91

23.049.616,14

42.129.934,41

19.131.181,40

reducere de
17%

7

P_34_499

S.C GRUPUL DE
MASURATORI SI
DIAGNOZA S.R.L

90

4.500.889,94

8.268.311,04

4.500.889,94

nu se aplica
reducerea
pentru

8

P_34_498

.SC ACTAMEDICA
S.R.L

90

13.794.172,00

20.792.071,00

11.449.162,76

reducere de
17%

selectat
selectat
pentru selectat pentru
pentru
finantar finantare
finantare
e

selectat
pentru
finantare

selectat
pentru
finantare

selectat
pentru
finantare

selectat
pentru
finantare

selectat
pentru
finantare

Decizia Comitet de selectie
selecție

Nr.crt

Având in vedere rezultatele evaluării propunerilor de proiecte pentru competiția Secțiunea A- Tip de proiect - Investiții
pentru departamentele de CD ale întreprinderilor”, se constata următoarele :

9

P_34_488

S.C. GALENUS
MEDICA S.A.

87

4.702.547,03

8.084.556,29

4.702.547,03

nu se aplica
reducerea

10

P_34_191

S.C RENAULT
TECHNOLOGIE
ROUMANIE S.R.L

87

6.656.417,45

16.332.459,59

5.524.826,48

reducere de
17%

selectat
pentru
finantare

11

P_34_286

S.C ALUM SA

87

7.606.024,00

20.785.870,00

6.312.999,92

reducere de
17%

selectat
pentru
finantare

12

P_34_258

S.C ALRO SA

87

43.354.635,00

118.872.484,00

35.984.347,05

reducere de
17%

selectat pentru
finantare

selectat
pentru
finantare

104.055.203,77

62.319.623,48

348.223.637,94

140.049.996,45

166.374.827,25

348.223.637,94

140.049.996,45

TOTAL proiecte cu
punctaj egal 87

Reducere
de pana la
17%

Din analiza acestor rezultate rezultă că încadrarea in bugetul competiției, 131.000.000 lei, ar fi presupus să fie selectate pentru
finanțare 8 proiecte totalizând 104.055.203 lei, suma aceasta fiind mai mică decât bugetul competiției.
Pentru a utiliza întregul buget al competiției s-au selectat pentru finanțare și următoarele 4 proiecte din listă, care au obținut la
evaluare 87 de puncte și nu au putut fi departajate pe baza regulilor de selecție precizate in ghid.: „Propunerile care au
obținut același punctaj se departajează în funcție de scorul obținut pentru criteriul „Relevanța proiectului”, acestea având
același punctaj la criteriul „Relevanța proiectului”. Astfel s-a propus finanțarea proiectelor cu un punctaj mai mare sau egal cu
87 puncte. În aceasta situație Asistență Financiară Nerambursabilă totală pentru proiectele selectate devine 166.374.827,25,lei
fața de 131.000.000,00 lei bugetul inițial alocat competiției.

Pentru respectarea tuturor condițiilor precizate în apelul competiției 2015, inclusiv cea privitoare la bugetul alocat, și în
același timp pentru a nu reduce bugetul planificat pentru competiția anunțată pentru 2016, s-a propus reducerea bugetului
proiectelor cu un punctaj mai mare sau egal cu 87 puncte, cu pana la 17%, cu păstrarea valorii totale a proiectului și
obligativitatea realizării obiectivelor și indicatorilor așa cum sunt precizate in Cererea de Finanțare depusă și evaluată. Aplicarea
procentului de reducere a fost făcuta având in vedere și respectarea condiției de eligibilitate, “valoarea minima a AFN trebuie să
fie de 4,500,000.000 lei”.
Astfel, pentru proiectul:

Nr.crt

1

Nr. înregistrare

Denumire aplicant

P_34_499

S.C GRUPUL DE
MASURATORI SI
DIAGNOZA S.R.L

Valoare asistenta financiara
nerambursabila solicitata
(AFN) (lei)

4,500,889.94

Valoarea asistenta financiara
nerambursabila (AFN)
propusa de Comitetul de
selectie

Observatii

4,500,889.94

nu se aplica reducerea
pentru respectarea
conditiei de eligibilitate,
“valoarea minima a
AFN trebuie sa fie de
4,500,000.000 lei ”

Iar pentru proiectul se propune :
Nr.crt

3

Nr. înregistrare

Denumire aplicant

P_34_465

S.C. CARDIO MED
S.R.L.

Valoare asistenta
financiara nerambursabila
solicitata (AFN) (lei)

5,632,936.40

Valoarea asistenta
financiara nerambursabila
(AFN) propusa de
Comitetul de selectie

Observatii

5,069,642.76

reducere de 10% pentru
respectarea conditiei de
eligibilitate “valoarea
minima a AFN trebuie sa fie
de 4,500,000.000 lei”

Pentru restul proiectelor reducerea propusa este de 17%
De subliniat că:
 valoarea totala a proiectului nu se modifica, se păstrează obligativitatea realizării obiectivelor si indicatorilor
așa cum sunt precizate in Cererea de Finanțare depusa și evaluată și astfel se realizează întreaga investitei
propusă;
 reducerea propusa se poate micșora cu echivalentul procentului de 4% aferent reducerii de TVA (de la 24 la
20%), daca TVA a fost declarata eligibila ( nedeductibila);
 din experiența exercițiului POSCCE în implementarea proiectelor, s-a constata că au fost înregistrate economii
in medie de 20% față de valoarea inițiala a proiectului, în principal datorită supraestimărilor inițiale pentru
achizițiile propuse in proiecte. Aceasta ne conduce la concluzia că procentul de 17% se înscrie în această marjă
de posibile economii care pot să compenseze reducerea propusă.

