NOTA

Privind justificarea modului de aplicare a reducerilor propuse pentru bugetele proiectelor selectate
pentru finanțare în cadrul competiției SECȚIUNEA F - Cod competiție POC-A.1-A.1.1.1- F- 2015 Tip de proiect – „Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități”
Din analiza listei proiectelor evaluate rezultă că prin aplicarea criteriilor de selecție, în limita
bugetului alocat competiției, ar putea fi selectate pentru finanțare primele 8 proiecte, cu punctaj mai
mare sau egal cu 93 de puncte, cu toate criteriile de selecție îndeplinite, și cu Asistența Financiară
Nerambursabilă (AFN) totală solicitată de 335.003.061,79 lei, ceea ce ar însemna un buget mai mic
decât cel alocat cu 29.996.938,2 lei față de bugetul alocat competiției de 365.000.000,00 lei.
Pentru a utiliza întregul buget alocat este luată în analiză posibilitatea de a selecta pentru
finanțare și următorul proiect din listă, proiect care a obținut 91 de puncte. În aceste condiții, bugetul
total al celor 9 proiecte, selectate pentru finanțare, este de 405.325.030 lei , mai mare cu 40.325.030 lei
decât bugetul alocat. Având în vedere această situație și pentru a putea finanța primele 9 proiecte se
propune reducerea Asistenței Financiare Nerambursabile pentru proiectele selectate cu 10%. În aceste
condiții, Asistența Financiară Nerambursabilă totală a proiectelor selectate este de 364.792.527,71 lei
și se încadrează în bugetul alocat competiției de 365.000.000,00 lei.

Nr. Proiecte

Punctaj
minim

8

93

9

91

Total Valoare
asistenta
financiara
nerambursabila
solicitata
335,003,061.79
405,325,030.79

Total Valoare asistenta financiara
nerambursabila cu reducere 10%

301,502,755.61
364,792,527.71

În concluzie, Comitetul de selecție propune selectarea pentru finanțare a celor 9 proiecte din
lista proiectelor evaluate, cu punctaj mai mare și egal cu 91 de puncte, care îndeplinesc criteriile de
selecție și în condițiile în care Asistența Financiară Nerambursabilă solicitată se reduce cu 10%.
Referitor la constituirea listei de rezerva, prevederea din procedura de evaluare este “Lista de rezervă
este alcatuită din acele proiecte care în urma procesului de evaluare, au totalizat un punctaj cumulat
peste minimul stabilit dar care datorită bugetului limitat alocat apelului de proiecte şi ca urmare a
ierarhizării după punctaj, nu pot fi propuse spre finanţare”.

