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depuse în cadrul Concursului de Proiecte 

 

 

În rezultatul Concursului Propunerilor de Proiecte, la data de 03 mai 2016, 

termenul limită de depunere a Notelor Conceptuale, la ADR Nord au fost depuse 54 

Note Conceptuale. La data de 04 mai 2016, ora 10.00 s-a desfășurat ședința pentru 

evaluarea Notelor Conceptuale de către Comisia administrativă formată din 

reprezentanții MDRC, ADR Nord, președintele și vicepreședintele  CRD Nord.  

Drept rezultat al evaluării administrative, pentru etapa a II-a a Concursului au 

fost admise 50 Note Conceptuale. Notele Conceptuale respinse nu au întrunit 

condițiile stipulate în Instrucțiunea pentru utilizatori și anume criteriile eliminatorii 

stipulate în Grila de evaluare, propunerea de proiect nu corespunde cu principiile 

Programelor Regional Sectoriale. 

Menționăm că în procesul de evaluare a Notelor Conceptuale s-a constatat că 

nu a fost respectat formularul Notei conceptuale conform Anexei 1 a Instrucțiunii 

pentru utilizatori de către unii aplicanți. De asemenea nu au fost respectate criteriile 

de completare a formularului, iar descrierea nu corespundea cu cerințele 

compartimentelor.  

Unii aplicanți nu au respectat procedura de depunere a NC, respectiv Nota 

Conceptuală a  fost prezentată doar  în 1(un) Original și 1(una) copie în loc de 2 

(două) prevăzute în Instrucțiunea pentru Utilizatori. 

O altă abatere de la Instrucțiunea pentru utilizatori a fost includerea în cadrul 

Notelor Conceptuale a activităților ce țin de achiziționarea echipamentelor pentru 

agenții economici (sector privat) respectiv din FNDR nu pot fi finanțate activități 

economice ce vor fi gestionate de sectorul privat. 

Descrierea activităților și  metodologia de implementare a acestora au fost 

descrise foarte superficial nefiind redate acțiunile concrete ce urmează a fi 

implementate, care este rolul partenerilor și cum se vor implica în implementarea 

proiectului. De asemenea nu a fost descris clar cum se va asigura durabilitatea 

investiției, în a cui proprietate se află bunurile și cine va gestiona investiția 

ulterioară. 

 Ținem să menționăm că totuși calitatea Notelor Conceptuale din Cadrul 

Concursului de proiecte din anul curent a crescut față de Apelurile precedente, ceea 

ce denotă faptul că APL au conștientizat specificul proiectelor cu impact regional. 

Sperăm că Cererile de finanțare pentru etapa a II-a a Concursului de proiecte 

vor fi depuse cu respectarea tuturor cerințelor stipulate în Instrucțiunea pentru 

utilizatori și se va ține cont de recomandările Comisiei administrative de evaluare. 

 

 

 

 

 

 

 


