
PROIECTE DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE EVALUARE SI 
CERTIFICARE A CONFORMITATII 

 
PREZENTARE 

 
  

Scop  
Proiectele din această categorie urmăresc dezvoltarea capacităţii existente în domeniul 
evaluarii şi certificării conformităţii, pentru a asigura implementarea legislaţiei 
specifice a Uniunii Europene, transpusă în legislaţia naţională. 
 
 
Obiective specifice 
Proiectele urmăresc asigurarea serviciilor de evaluare a conformităţii în acord cu 
prevederile directivelor sau a standardelor europene armonizate asociate directivelor, 
necesare atât autorităţilor publice în procesul de supraveghere a pieţii, cât şi 
producătorilor, pentru îndeplinirea obligaţiilor lor, derivate din prevederile 
directivelor. 
Sunt vizate, cu precădere, următoarele domenii: 

- aplicarea marcajului CE; 
- produse agricole şi alimentare; 
- substanţe şi amestecuri periculoase, medicamente, cosmetice, detergenţi; 
- metrologie; 
- protecţia mediului. 

Proiectele susţin dezvoltarea laboratoarelor de încercări/ etalonare şi a organismelor 
de certificare existente, aflate în curs de acreditare sau deja acreditate, prin procurarea 
de tehnologii, echipamente, aparatură şi instalaţii de înaltă performanţă, necesare 
pentru extinderea gamei de încercări/ etalonări, în directă corelare cu prevederile 
directivelor europene şi a legislaţiei naţionale de transpunere. 
Prin propunerea de proiect vor fi subliniate următoarele aspecte: 

- directiva şi legislaţia naţională de transpunere a directivei care impun 
efectuarea încercărilor/ etalonărilor respective; 

- beneficiarii avuţi în vedere ( autorităţi publice de supraveghere şi/ sau 
producători); 

- motivele pentru care încercările/ etalonările nu au putut fi încă realizate în ţară; 
- demersurile necesare pentru efectuarea încercărilor/ etalonărilor avute în 

vedere, inclusiv dotările; 
- resursele iniţiale-materiale şi umane- avute la dispoziţie. 

 
Categorii de activităţi 
Prin aceste proiecte se vor urmări: 

- asimilarea şi implementarea metodelor de încercare (termen generic care 
acoperă denumiri precum experimentare, testare, analize) sau de etalonare, 
prevăzute de directivele sau standardele europene armonizate, asociate 
directivelor şi care nu se pot efectua în prezent în ţară; 

- dezvoltarea şi îmbunătăţirea performanţelor şi a calităţii aparaturii, 
echipamentelor şi instalaţiilor specifice necesare efectuării încercărilor şi 
etalonărilor;  

- dezvoltarea serviciilor de certificare a conformităţii în domeniile reglementate 
de directivele europene. 
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Proiectele se vor finaliza obligatoriu, cu confirmarea extinderii capacităţii de evaluare 
şi certificare a conformităţii (acreditarea noilor încercări/ domenii de certificare, 
obţinerea desemnării, etc) 
 
Durata proiectelor 
Durata unui proiect de dezvoltare a capacităţii în domeniul evaluarii şi certificării 
conformităţii nu poate depăşi 18 luni. 
 
Nivelul de finanţare 
Sprijinul financiar acordat de la bugetul programului pentru un proiect, pe toată durata 
acestuia, este de maximum 8 mld lei. 
Nivelul maxim admis pentru procurarea de echipamente este de 80% din valoarea 
totală alocată de la bugetul programului. 
 
Cheltuieli eligibile 
Structura de cheltuieli pentru proiect, defalcată pe activităţi, destinaţii şi categorii, 
trebuie să fie conformă cu planul de realizare al proiectului şi să respecte prevederile 
HG nr.1579/ 2002.  
Contractorul poate subcontracta max 5% din activităţile proiectului cu terţi 
(subcontractori diferiţi de partnerii din cadrul proiectului), dar numai cu acordul 
prealabil scris al Autorităţii contractante. 
 
Procedura generală de evaluare 
 
Evaluarea propunerilor de proiecte se realizează într-o singură etapă, care se poate 
desfăşura în două faze: 

a) Faza evaluării individuale. Fiecare evaluator din panel acordă o notă pentru 
fiecare criteriu examinat în etapa respectivă şi consemnează un comentariu 
ataşat notei (Fişa de evaluare individuală). Comentariul este obligatoriu şi va 
conţine punctele tari, punctele slabe ale propunerii de proiect. 
În cazul în care diferenţa între punctajele individuale acordare nu este mai 
mare de 10 puncte, punctajul final este dat de media aritmetică a punctajelor 
individuale. Dacă diferenţa este mai mare de 10 puncte, se trece nota stabilită 
prin consens la faza evaluării în panel. 

b) Faza evaluării în panel. Evaluatorii din panel elaborează un raport de consens 
privind notele, comentariile şi recomandările privind propunerea în cauză. În 
condiţiile în care în panel nu există consens, se face evaluarea într-un alt 
panel. Raportul de consens privind evaluarea propunerii de proiect se 
întocmeşte de către unul dintre evaluatori, desemnat de responsabilul de panel 
şi este contrasemnat de către membrii panelului şi responsabilul de panel. 
Raportul de consens, fără elementele care ar putea conduce la identificarea 
persoanelor care l-au elaborat, se transmite persoanei responsabile pentru 
realizarea proiectului(director de proiect) din partea organizaţiei care a depus 
proiectul la adresa de e-mail sau fax prevăzută în formularul de ofertare. 

Vor fi eliminate din competiţie propunerile de proiecte care se află în una dintre 
situaţiile specificate mai jos: 

o proiectul propus nu se încadrează în obiectivele programului, respectiv ale 
modulului vizat; 

o proiectul propus nu respectă condiţiile obligatorii impuse prin tipul de proiect: 
 structura de activităţi eligibile specifice tipului de proiect; 
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 modul de finalizare, activităţile şi rezultatele obligatorii; 
 parteneriatul obligatoriu (unde este cazul). 

o activităţile obligatorii conform tipului de proiect lipsesc din planul de 
realizare; 

o se depăşesc cotele maxime de finanţare de la MEdC, în sensul că nu se 
respectă reglementările de finanţare corespunzătoare ajutorului de stat 
(specificate la în Anexa 3 – Ajutor de stat). 

 
Proiectele care nu ating minim 70 de puncte la evaluare sau nu obţin punctajul 
minim stabilit pentru fiecare criteriu în parte sunt eliminate din competiţie. 
 
Evaluarea propunerilor de proiecte va fi facută pe baza celor 4 exemplare tipărite 
conţînând formularele A şi B în limba română. 
 
Notă: Nu vor fi luate în considerare decât contestaţiile ce vizează nerespectarea 
procedurii de evaluare. 
 
Propunerile de proiecte (formularele de ofertare A şi B) se depun astfel: 

- 4 exemplare tipărite (semnate, ştampilate) în limba română; 
- formularele A şi B în limba română (fişiere cu extensie .doc) în 

format electronic (CD-ROM); 
- fişa de însoţire în limba română (fişier cu extensie .rtf) în format 

electronic (CD-ROM). 
 
 
Propunerile de proiecte se depun la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, din str. 
Mendeleev nr. 21-25, CP 010362, sector 1, Bucureşti. Modalitatea de transmitere a 
propunerilor de proiecte (prin poştă, curier), precum şi responsabilitatea depunerii 
în termenele stabilite revine, în totalitate, ofertantului. 
 
Notă: Indiferent de modalitatea de transmitere a propunerilor de proiecte, data limită 
de depunere anuntaţă oficial trebuie respectată. 
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Anexa 4 –Evaluare/ CONFORM 

 
Criterii de evaluare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii de evaluare  

şi certificare a conformităţii  
 
Nr. 
crt. 

Denumirea criteriului Punctaj 
max. 

Punctaj 
minim 

1 Conformitatea cu conţinutul tematic/ obiectivele specifice categoriei de proiect 5 3 
2 Calitatea infrastructurii/ serviciilor S/T dezvoltate prin proiect  25 14 
 - gradul în care infrastructura/ serviciile dezvoltate prin proiect reflectă şi 

valorifică aria şi nivelul de competenţă şi experienţă existent în unităţile CD din 
domeniile vizate  

  

 - gradul în care infrastructura/ serviciile dezvoltate prin proiect sunt necesare 
agenţilor economici şi/ sau autorităţile publice de supraveghere  

  

 - gradul în care infrastructura/ serviciile dezvoltate răspund cerinţelor şi 
problemelor de dezvoltare existente în domeniile şi sectoarele economice vizate 
cu prioritate 

  

3 Contribuţia infrastructurii/ serviciilor S/T dezvoltate prin proiect la realizarea 
obiectivelor programului (noutatea pe plan naţional) 

20 12 

4 Contribuţia infrastructurii/ serviciilor dezvoltate prin proiect la dezvoltarea 
domeniului/ domeniilor ştiinţifice şi/sau tehnologice vizate (complexitatea şi 
gradul de dificultate a încercărilor/ etalonărilor abordate) 

15 8 

5 Regimul rezultatelor CD: 5 3 
 - gradul de diseminare (- Comunicări ştiinţifice, Articole/lucrări apărute în  publicaţii 

naţionale sau internaţionale, Pagini web; CD-ROM) 
  

 - planul de exploatare şi/sau difuzare a rezultatelor   
6 Calitatea managementului de proiect 12 7 
 - experienţa şi competenţa conducătorului de proiect: ştiinţifică, tehnică, 

managerială  
  

 - Competenţa echipei de lucru: nivel de pregătire şi experienţă corespunzătoare şi 
necesară realizării proiectului (corespondenta dintre nivelul tehnico-stiintific al 
propunerii şi Lista de personal, cu CV-urile aferente).; 

  

 - organizarea  şi planificarea realizării proiectului: structura, etape şi resursele 
necesare (inclusiv corelarea dintre planificarea realizării proiectului, structura şi 
valoarea cheltuielilor prevazute şi eşalonarea plăţilor) 

  

 - organizarea parteneriatelor: claritatea responsabilităţilor, coordonarea şi 
corelarea între parteneri (inclusiv corespondenţa dintre planificarea realizării 
proiectului şi prevederile acordurilor de parteneriat) 

  

 - metode, indicatori şi proceduri pentru monitorizarea realizării şi evaluarea 
rezultatelor 

  

7 Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare realizării proiectului: 9*) 5 
 - asigurarea dotărilor necesare pentru realizarea proiectului, inclusiv a  condiţiilor 

şi resurselor pentru procurarea acestora; 
  

 - asigurarea resurselor financiare pentru proiect, credibilitatea financiară a 
unităţilor participante, bonitate  

  

 - Nivelul costurilor totale/ de etapă/ pe activităţi ; Eficienţa costuri/ rezultate   
 - încadrarea cheltuielilor în categoriilor de cheltuieli din HG 1579/2002   
8 Impactul economic şi social: 4 3 
9 Impactul asupra mediului: 5 3 
 - respectarea condiţiilor privitoare la calitatea mediului de lucru   
 - îndeplinirea condiţiilor referitoare la protecţia şi calitatea mediului înconjurător, 

inclusiv cele referitoare la bioetică şi biosecurittate 
  

 TOTAL GENERAL 100  
 *) Lipsa uneia sau ambelor categorii de resurse (baza materială/ resurse financiare) elimină proiectul 
din competiţie 
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