Anexa nr. 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Regulament de utilizare a Registrului Potenţialilor Contractori

I. Cadrul general.

1.Ca urmare a necesitaţii eficientizării şi modernizării procesului de aplicaţii pentru
obţinerea finanţărilor din fondurile Programelor

de Cercetare, a fost creat un program

informatizat, dovedit pe parcurs un instrument extrem de util în ceea ce priveşte optimizarea
fundamentală a elementelor ce constituie forma electronică de colectare a datelor necesare în
procesul de aplicaţii, sub forma Registrului Potenţialilor Contractori.
2.Registrul Potenţialilor Contractori este un portal ce permite aplicanţilor să beneficieze de
un proces

performant de înregistrare, acesta venind ca un suport real in ceea ce priveşte

introducerea electronică, o singura dată a unei categorii comprehensive de informaţii despre
Instituţie, urmând ca acestea să fie actualizate ori de cate ori survin modificări, sau ANCS
solicită acest lucru.

3.Registrul Potenţialilor Contractori, denumit în continuare RPC, este un instrument extrem
de util în ceea ce priveşte stocarea informaţiilor aplicanţilor de către ANCS, având un rol
important în ceea ce priveşte accesul la finanţările Programelor de Cercetare.
4. Procedura de utilizare a Registrului Potenţialilor Contractori este prezentată în Manualul de
Utilizare a RPC.

II. Cadrul legislativ.
1.Acest regulament este elaborat în conformitate cu Hotărârea

Guvernului nr.

1449/2005, privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică,
cu modificările şi completările ulterioare , Ordonanţa de Guvern nr.57/2002 privind cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică , aprobată prin

Legea 324/2003, cu modificările şi

completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1266 din 13 august 2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor
din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, precum şi în baza Hotărârii Guvernului nr.
551din 06 iunie 2007 pentru aprobarea Criteriilor si standardelor, precum si a Metodologiei de
evaluare si atestare a capacitaţii de a desfăşura activitaţi de cercetare- dezvoltare de catre unitati
si institutii care au in obiectul de activitate cercetarea- dezvoltarea si de acreditare a unitatilor
componente ale sistemului de cercetare- dezvoltare de interes national .

III. Definiţii.
•

aplicant- persoana juridică, publică sau privată care întrebuinţează serviciul RPC pus la
dispoziţie de către ANCS, în vederea eficientizării participării la accesul finanţărilor
Programelor de Cercetare.

•

utilizator - persoană desemnată din partea unei Instituţii publice sau private să folosească
contul personal RPC în numele Instituţiei respective, pe baza datelor unice de acces,
respectiv contul/nume utilizator şi parolă.
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•

cont- spaţiu virtual acordat de către ANCS unei persoane juridice, pentru a introduce
datele personale solicitate, in vederea participării la accesul finanţărilor din fondurile
Programelor de Cercetare.

•

cerere de cont- formular virtual necesar obţinerii datelor de acces la cont, disponibil pe
pagina principală RPC.

IV. Conţinutul RPC.
1.ANCS defineşte prin CONŢINUT, toate informaţiile, aplicaţiile conţinute în portal sub
formă de text sau date, rezervându-şi dreptul de a modifica structura acestuia în orice moment,
urmând ca acestea să fie publicate pe pagina principală RPC.
2.CONTINUTUL RPC este proprietatea ANCS, fiind interzisă modificarea sau crearea unor
materiale, altele decât cele din contul personal al utilizatorului.

V. Obiectivul RPC
1.Obiectivul conţinutului RPC este de a uşura procesul de aplicaţii, prin stocarea,
prelucrarea informaţiilor actualizate şi exacte în baza proprie de date în vederea eficientizării şi
optimizării aplicaţiilor de proiecte specifice, acestea fiind introduse o singura dată, modificate
după caz de către utilizator, indiferent de numărul de aplicaţii curente si ulterioare. De asemenea,
în actualul context funcţional , poate fi identificat statusul privind Atestarea/ Acreditarea
institutilor.
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VI. Limitări de ordin tehnic al serviciului.
1.ANCS nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile RPC nu pot fi accesate
de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive de natură tehnică, cu
excepţia situaţiilor în care motivele tehnice provin de la serverul propriu.

VII. Absolvirea de răspundere.
1.Orice material descărcat sau obţinut în orice fel prin utilizarea serviciilor puse la
dispoziţie prin intermediul RPC se află astfel la discreţia utilizatorului şi poate fi folosit doar de
către utilizator.
2.ANCS nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate
cu întârziere, sau nu pot fi stocate pe serverele ANCS din orice motive ce aparţin utilizatorului.
De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită
întârzierii sau inexactităţii informaţiilor introduse sau existente în cadrul RPC,de către utilizator.
3.Obligaţia introducerii datelor corecte în cont, pe propria răspundere, revine utilizatorului,
pentru care acesta se face răspunzător conform prevederilor legale în vigoare;

VIII. Reguli de securitate.
1.Nu este premisă accesarea oricăror servicii RPC care nu sunt publice;
2.Violarea acestei reguli atrage după sine răspunderea civila sau penală. ANCS va
investiga faptele care implică asemenea încălcări, putând coopera cu autorităţile legale în
urmărirea utilizatorilor implicaţi în astfel de încălcări.
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IX. Elemente de eligibilitate
1. Legenda statusului aferent aplicaţiei RPC este după cum urmează :
•

Neeligibil ( Semafor roşu ) – Date incomplete,

1

utilizatorul nu este Atestat/

Reatestat sau Acreditat/ Reacreditat;
•

În aşteptare ( Semafor galben ) –1.Date complete 2 , utilizatorul nu este Atestat/
Reatestat sau Acreditat/ Reacreditat încă ; - 2 Utilizatorul este Atestat/ Reatestat
sau Acreditat/ Reacreditat, dar nu are date complete în cadrul contului;

•

Eligibil ( Semafor verde)- Date complete , iar utilizatorul este Atestat/ Reatestat
sau Acreditat/ Reacreditat 3 ;

2.Pentru utilizarea serviciilor oferite prin intermediul RPC, utilizatorul este obligat să furnizeze
date adevărate, exacte şi complete.
3.Un potenţial contractor este declarat eligibil , în momentul în care are toate datele completate
conform cerinţelor specifice, iar statutul sau privind Atestarea/ Reatestarea sau Acreditarea/
Reacreditarea , după caz, este Atestat/ Reatestat sau Acreditat/ Reacreditat , statut validat prin
decizia Preşedintelui ANCS.
4. Prin excepţie de la cap. IX. Elemente de eligibilitate, pct. 3, pot participa la competiţiile
lansate de către ANCS acei contractori care nu au prevăzută de documentele apelului respectiv
obligaţia de a fi Atestaţi/ Reatestaţi sau Acreditaţi/ Reacreditaţi, şi în consecinţă statusul
semaforului este pe galben ( În aşteptare). In ceea ce priveste gradul de completare a rubricilor
contului RPC, contractorul trebuie sa aiba toate datele obligatorii completate conform cerinţelor
specifice.

1

Informaţiile solicitate de ANCS , disponibile în cadrul aplicaţiei RPC
Informaţiile solicitate de către ANCS sunt regăsite în totalitate în cadrul contului RPC
3
Statut validat prin Decizia Preşedintelui ANCS, publicată pe site ul ANCS.
2
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5. În situaţia în care prin documentele specifice unor apeluri, este solicitată introducerea altor
documente în cadrul RPC, aplicanţii se vor conforma cerinţelor din cadrul respectivului apel.
6.La solicitarea expresă, pe baza bunei credinţe a utilizatorului RPC, ANCS poate reanaliza
situaţiile care contravin prevederilor prezentului regulament, urmând ca acestea sa fie soluţionate
în cel mai scurt termen posibil.

X. Dispoziţii finale
1. Prezentul regulament poate fi reactualizat, după caz, în funcţie de modificările şi
completările actelor normative care constituie baza legală a acestuia, fiecare actualizare urmând
a fi adusa la cunoştinţă pe pagina principală de internet RPC.
2. In cazul furnizării de informaţii care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau
incomplete, ANCS îşi rezervă dreptul de a suspenda sau desfiinţa contul utilizatorului si sa
refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a RPC.
3. Înregistrarea în RPC constituie acordul Utilizatorilor de acceptare a prezentului Regulament.
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