NOTA

Privind justificarea modului de aplicare a reducerilor propuse pentru proiectele selectate pentru
finanțare în cadrul competiției SECȚIUNEA E - Cod competiție POC-A1-A1.1.4-E-2015 –
Tip de proiect –„ Proiecte CD pentru atragerea de personal cu competențe avansate din
străinătate”
Din analiza listei proiectelor evaluate rezultă că prin aplicarea regulilor de selecție, în limita
bugetului alocat competiției, ar putea fi selectate pentru finanțare primele 50 de proiecte în ordinea
punctajului, proiecte cu punctaj mai mare sau egal cu 85 puncte, cu toate criteriile de selecție
îndeplinite, și cu Asistența Financiară Nerambursabilă (AFN) solicitată totală de 419.780.022,52 lei,
ceea ce ar însemna un buget mai mic decât cel alocat cu 7.219.977,48 lei, față de bugetul alocat de
427.000.000,00 lei.
În această situație, mai poate fi inclus în lista proiectelor selectate și următorul proiect cu un
punctaj de 84 puncte. Deoarece, următoarele 3 proiecte care au obținut la evaluare 84 de puncte nu
se pot departaja pe baza regulilor de selecție precizate in ghid, respectiv „Propunerile care au
obținut același punctaj se departajează în funcție de scorul obținut pentru criteriul „Relevanța
proiectului” având același punctaj la criteriul „Relevanța proiectului”, s-a propus selectarea lor
pentru finanțare, Asistența Financiară Nerambursabilă totală pentru proiectele selectate fiind de
446.051.923,30 lei față de 427.000.000,00 lei, buget alocat competiției, cu 19.051.977,00 lei mai mare
decât bugetul alocat.
Pentru a utiliza întreg bugetul alocat competiției și pentru a finanța toate cele 53 de proiecte,
cu respectarea regulilor de selecție, se propune reducerea Asistenței Financiare Nerambursabile a
proiectelor selectate cu un procent de 4,25%.
În aceste condiții Asistența Financiară Nerambursabilă totală a proiectelor selectate este de
427.094.716,56 lei și se încadrează în bugetul alocat competiției de 427.000.000,00 lei.

Nr.
Proiecte

50

53

Punctaj minim

85
84 si 9 puncte criteriul
„Relevanța
proiectului”pentru proiectele
cu 84 puncte

Total Valoare
asistenta financiara
nerambursabila
solicitata
419.780.022,52

446.051.923,30

Total Valoare asistenta
financiara nerambursabila
cu reducere 4.25%

401.939.371,56

427.094.716,56

În concluzie, Comitetul de Selecție propune finanțarea proiectelor care au îndeplinit criteriile
de selecție și se încadrează în limita bugetului competiției, respectiv proiectele cu un punctaj mai
mare de 85 de puncte si a următoarelor trei proiecte cu 84 de puncte și care au obținut același punctaj
la criteriul relevanță, în condițiile în care Asistența Financiară Nerambursabilă solicitată se reduce cu
4,25%.
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.

