CRITERII DE SELECTIE A INTREPRINDERILOR PENTRU
COLABORARE IN CADRUL PROIECTULUI GAMMAPLUS

I. Proiectul GammaPlus este deschis tuturor intreprinderilor din Romania care indeplinesc
conditiile de eligibilitate conform pachetului de informatii al competitiei POC-A1-A1.2.3-G-2015,
conform uneia dintre schemele de finantare disponibile (Ajutor de stat – OM 3822/2015, respectiv
Ajutor de Minimis pentru sprijinirea parteneriatelor pentru transfer de cunostinte – OM 4686/2015)
si ale caror propuneri de proiect se incadreaza in Obiectivele Proiectului GammaPlus:
•
•
•

Transferul de cunostinte pentru introducerea iradierilor tehnologice cu radiatii gamma in
fluxul de fabricatie al produselor medico-farmaceutice
Dezvoltarea unor produse noi sau imbunatite prin utilizarea iradierii cu radiatii gamma.
Cresterea competitivitatii economice prin introducerea noului procedeu de fabricatie si/sau
optimizarea proceselor existente.

Gama de intreprinderi asteptata sa depuna propuneri de proiect include (dar nu se limiteaza la):
•

•
•

producatori de vaccinuri umane sau veterinare, care pot adopta o noua tehnologie pentru
inactivarea tulpinilor de microorganisme folosite, indepartand astfel formolul si produse
asemanatoare, adaugate pentru inactivare si/sau conservare.
producatori de medicamente si cosmetice (inclusiv substante active farmaceutice si alte
ingrediente pentru fabricarea aseptica)
producatori de dispozitive medicale sterile (implantabile, biomedicale, pentru tratamentul
plagii, pentru chirurgie, pentru diagnostic in vitro, etc) si alte produse de uz medical,
(para)farmaceutic sau cosmetic, ce necesita un control strict al incarcaturii microbiene.

II. Propunerile primite din partea intreprinderilor vor fi evaluate conform Criteriilor de Evaluare
Tehnico-Stiintifica (Anexa 1) si verificate conform Instructiunii 8962/30.06.2017, in ordinea
inregistrarii lor la IFIN-HH IRASM si in limita fondurilor disponibile pentru activitatile de tip B, C si D.
Modelele de contracte subsidiare sunt disponibile pe site-ul Programului Operaţional
Competitivitate 2014-2020 Axa 1 pentru prestari de servicii - Activitati de tip B, prestari de servicii –
Activitati de tip C, respectiv: cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala – Activitati de tip
D.
III. In cazul in care valoarea proiectelor contractate sau in curs de evaluare/verificare
depaseste valorile alocate in cadrul Proietului Gammaplus pentru fiecare tip de activitate (B, C sau
D), nu se vor mai primi pentru evaluare/verificare noi propuneri de proiect pana la finalizarea
evaluarii si verificarii tuturor propunerilor de proiect deja inregistrate. Acest lucru se va comunica
prin anunt pe pagina web a proiectului GammaPlus. Propunerile de proiect inregistrate pana la
aceasta data, dar necontractate, vor fi contractate in ordinea punctajului obtinut la evaluarea
tehnico-stiintifica. Propunerile de proiect necontracatate datorita depasirii valorilor alocate in
Proiectul Gammaplus pentru fiecare tip de activitate (B, C sau D), precum si propunerile de proiect
primite dupa aceasta data, vor fi inregistrate intr-o Lista de asteptare. In masura in care vor fi
disponibile noi fonduri in cadrul proiectului, prin realocare intre categoriile bugetare sau
suplimentarea bugetului proiectului pe parcursul derularii contractelor subsidiare, intreprinderile din

Lista de asteptare vor fi contactate in vederea evaluarii si verificarii propunerilor de proiect, in
ordinea inregistrarii acestora in Lista de asteptare.
IV. Evaluarea si verificarea propunerilor primite de la intreprinderi se face de catre o comisie din care
fac parte:
-

Dl. Dan Enache, Responsabil activitate in cadrul proiectului GammPlus si Sef al Centrului de
Transfer Tehnologic si Marketing din IFIN-HH
2 - 4 membri ai echipei de implementare a proiectului GammaPlus (in functie de
complexitatea propunerii de proiect), specialisti in cadrul proiectului, selectati astfel incat sa
acopere fiecare dintre specialitatile implicate in propunerea de proiect (iradieri tehnologice,
microbiologie, biocompatibilitate/biofizica).

Rezultatul evaluarii tehnico-stiintifice se transmite intreprinderii in termen de 1 zi lucratoare de la
finalizarea evaluarii respective
Vor fi selectate in vederea incheierii de contracte subsidiare numai propunerile care intrunesc cel
putin 70 de puncte la evaluarea tehnico-stiintifica, in limita fondurilor disponibile.
Pentru propunerile care nu indeplinesc criteriul de minim 70 de puncte la evaluarea tehnicostiintifica, nu se continua verificarea administrativa si verificarea eligibilitatii si se comunica
intreprinderii rezultatul evaluarii tehnico-stiintifice si motivatia respingerii propunerii de proiect .
Pentru intreprinderile care nu indeplinesc criteriile obligatorii de verificare administrativa si a
eligibilitatii, sau care nu depun documentatia solicitata in termenul stabilit (conform Instructiunii
8962/30.06.2017), se comunica atat rezultatul evaluarii tehnico-stiintifice cat si cel al verificarii
administrative si a eligibilitatii si motivatia respingerii propunerii de proiect.
Invitatia de semnare a contractului pentru propunerile de proiect care indeplinesc criteriul minim de
70 de puncte se transmite numai intreprinderilor care indeplinesc criteriile administrative si de
eligibilitate, conform Instructiunii 8962/30.06.2017, in termen de 1 zi lucratoare de la finalizarea
verificarilor respective.
Intreprinderile respinse pot depune contestatii in termen de 3 zile lucratoare de la data comunicarii
rezultatului. Contestatiile vor fi analizate de o comisie formata din 3 membri ai Comisiei de avizare a
proiectului (Decizia nr. 25 din 20.01.2017), care nu sunt implicati in realizarea activitatilor
proiectului. In situatia in care, la data contestatiei, valoarea proiectelor contractate sau in curs de
evaluare/verificare depaseste valorile alocate in cadrul Proietului Gammaplus pentru fiecare tip de
activitate (B, C sau D), incheierea contractelor subsidiare se sisteaza pana la data solutionarii
(acceptarii sau respingerii) contestatiei.
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Anexa 1 Fisa de Evaluare Tehnico-Stiintifica a propunerilor de proiect pentru contracte subsidiare
in cadrul proiectului GammaPlus
Titlu proiect/Obiectul contractului subsidiar:

Tip de propunere de proiect pentru contract subsidiar GammaPlus:
☐ Contract de servicii - activitati de tip B
☐ Contract de servicii - activitati de tip C
☐ Contract de cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala – activitati de tip D
Criteriu eliminatoriu: Incadrarea in obiectivele proiectului GammaPlus
Evaluator
Calificativ (admis/respins)
1
2
3
4
5
Comentarii:

Rezultat*

*Pentru proiectele care nu au primit in unanimitate calificativul „Admis” la criteriul eliminatoriu
nu se mai continua evaluarea criteriilor-tehnico stiintifice
Criterii de evaluare:
1. Relevanta tehnico-stiintifica si impactul economic (max. 40 p)
2. Fezabilitatea si capacitatea de implementare a propunerii (max. 30 p)
3. Experienta solicitantului si sustenabilitatea propunerii (max. 30 p)
Criteriu
Punctaj
Punctaj
Punctaj
Punctaj
Punctaj
Scor
evaluator 1 evaluator 2 evaluator 3 evaluator 4 evaluator 5
obtinut**
1
Comentarii:
1.
2.
...
2
Comentarii:
1.
2.
...
3
Comentarii:
1.
2.
...
TOTAL
** Media punctajelor acordate de fiecare evaluator

Rezultatul evaluarii tehnico-stiintifice:
☐ Proiectul este ADMIS cu punctajul tehnico-stiintific: ......
☐ Proiectul este RESPINS cu punctajul tehnico-stiintific: .....
☐ Proiectul este respins pentru ca nu se incadreaza in obiectivele proiectului GammaPlus

Data ......./......../..................
Comisia de evaluare:
Evaluator
1
2
3
4
5

Nume/Prenume

Functia in cadrul proiectului

Semnatura

