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Cdtre,

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
Cabinetul Ministrului Delegat Pentru invd{Imint Superior, Cercetare

$tiin{ific[qi DezvoltareTehnologic[
Str. Gen. Berthelot 28-30, Sector l, 010168, Bucuregti

Data:21 .l1.2014

DOMNULE MINISTRU,

Subscrisa, Asociafia Ad Astra, inregistratd in Registrul Special al Asociafiilor qi

Fundaliilor sub nr. 30891A12002, cu sediul pentru comunicarea coresponden{ei in Str. Mihai
Bravu, Nr. L36, Ap. 7, Sector 2, Bucure;ti, reprezentat[ de Mihai Micl6uq, membru ?n

Consiliul Director al Asocialiei, formul[m urmatoarea:

CERERE DE ACCES LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Prin care vd solicitdm s[ ne pune]i la dispozilie, in scris (trimitere prin poqtd sau trimitere pe

adresa de e-mail furnizatd) urmatoarea informajie de interes public:

1. Bugetul total alocat subprogramului care face obiectul competi{iei "Proiecte de cercetare

pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente - tip TE", din
programul Resurse lJmane, din Planul Na{ional de Cercetare-Dezvoltare qi Inovare 2007-
30 iunie 20l4-PNII, aprobat prin Ordinul nr. 631 din 10.11.2014 al Ministrului delegat
pentru invifdmdnt superior, cercetare qtiinfificd gi dezvoltare tehnologicd.

Pentru urmitoarele motive :

Mai multe prevederi legislative din Hotlrdrea de Guvern 1265/2007 de aprobare a normelor
metodologice privind contractarea, finanfarea, mo-nitorizarea qi evaluarea programelor,
proiectelor de cercetare-dezvoltare qi inovare qi a ac{iunilor cuprinse in Planul na{ional de
cercetare-dezvoltare gi inovare impun ca anuntul public fbcut pentru competi{iile de proiecte

trebuie sd conlind informaJii despre bugetul total alocat competiliei.

Art. 41 din Hotdrdre menlioneazd

Art. 4l in cazul evaludrii propunerilor de proiecte, conform prevederilor art. 8, anunlul
public are urmdtoareq structurd-cadru: [...] 1 .



2. prezentare a pro gramului :

a) scopul Si obiectivele programului, durata Si fondurile publice alM
destinatie: [...J

Anexa I a aceleiagi hotdrdri definegte la punctul 2 noliunea de buget

2. bugetul proiectelor - valoarea totald ;i, dupd caz, defalcatd pe proiecte a contractelor
definanlare subsidiare pe care conducdtorul de program se angajeazd, prin contractul
de finanlare principal, sd le tncheie pentru atribuirea conducerii respectivelor proiecte.

Bugetul proiectelor este prevdzut sub acest titlu in specificalia financiard a contractului
de finanlare principal, tn care conducdtorul de program/proiect are calitatea de

contractor;

Articolul 57 din HG 126512004 se referd gi el la bugetul alocat, care trebuie cunoscut in
cuantumul sdu total, astfel incdt sd poate fi fbcuta negocierea contractelor de finanlare

cdgtigdtoare pdnd la concurenla valorii fondurilor publice alocate

Art. 57 Pe baza listei elqborate, avizate qi aprobate potrivit prevederilor art. 53-55 Si tn

limitafondurilor publice alocate cu aceastd destinatie programului sau, dupd caz,

subprogrqmului carefoce obiectul competitiei, autoritatea contractqntd desfdsoard

negocierea contractului de finanlare pentrufiecare proiect, in ordinea din listd, pind_lg
concurenta valorii -fondurilor publice alocate cu aceastd destinatie. Negocierea fiecdrui
contract de finan\are urmdreSte structura bugetului solicitat, tn mdsura tn care acesta

este justificat, precum Si recomanddrile ficute de experlii evaluatori.

Prin urmare, toate prevederile citate impun cunoagterea bugetului total alocat pentru

competilie. Anexa la Ordinul nr. 631/10.11.2014 prevede la secliunea 6 intitulat[ Buget doar

cuantumul finanfdrii maxime alocate pe fiecare proiect. Prin urmare informa{ia pe care subscrisa

o cerem lipseqte, cererea noastrd fiind astfel intemeiatd.

Subscrisa, vom plSti taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate, dacd

vaft cazul.

in situalia in care nu vefi rdspunde la cererea subscrisei in termenele dispuse de art. 7 din
Legea 54412001, ne rezervdm dreptul de a ne adresa instanjei de contencios administrativ pentru

rezolvarea cererii noastre, in temeiul art.22 al aceleiaqi legi.

Ne intemeiem cererea pe prevederile Legii 544,2A01 privind liberul acces la informaliile
de interes public.

Director al Asocialier


