
Evaluarea gradului de implementare a proiectului 
  

Nr. activ./subactiv./ Activităţi/ Subactivităţi1 

Gradul Realizării2 

 (la nivel de etapă) 

Observații 

1 2 3 

A 1. Management de proiectT1.1. 

Planificare – proceduri și instrumente 

T1.2. – Rapoarte periodice de 

management, documente financiare și 

livrabile – pregătire și diseminare 

T1.3. – Arhivarea documentelor cu privire la 

costuri, efort, utilizarea resurselor 

T1.4. – Activități continue de management 

operațional 

DA INTEGRAL 

(100%) 

Durata: 1 – 31 

La nivelul etapei raportate 

1 – 8 

Au fost elaborate și implementate procedurile 

și instrumentele de management de proiect 

A fost constituită echipa de proiect 

A fost realizat manualul de proiect și a fost 

realizat Regulamentul Asociației 

Au fost demarate toate activitățile proiectului 

conform calendarului 

Au fost realizate toate activitățile de 

management administrativ și financiar 

prevăzute – raportare financiară tranșe, 

raportare management + financiar Consiliu 

Director al Asociației n/c 

A2 Consolidarea rezultatelor anterioare 

cu privire la accesarea literaturii 

științificeT2.1. Colectarea datelor cu privire 

la rezultatele accesării la nivelul proiectului 

ANELIS 

T2.2. Analiza nevoilor utilizatorilor în termini 

de acces la baze de date științifice 

DA INTEGRAL 

(100%) 

Durata: 1 – 7 

 T2.1. – 1 – 2 / T 2.2. – 1 – 2 / T 2.3. – 1 – 5 / 

T 2.4. – 1 – 7 n/c 



electronice 

T2.3. Evaluarea pieței de baze de 

date/platforme electronice și evaluarea 

procedurilor de achiziție 

T2.4. Oferirea de acces electronic la baze 

de date 

Au fost colectate datele și realizat livrabilul 

specific activității 2, sarcinii T.2.1. 

Au fost analizate nevoile beneficiarilor și au 

fost proiectate caietele de sarcini pentru 

achiziționarea de baze de date, în acord cu 

acestea 

A fost calculata valoarea aproximativă a 

cofinanțării pentru fiecare resursă și beneficiar 

și obținut acordul instituțiilor participante 

Au fost elaborate procedurile de achiziție și 

contractare și a fost lansată licitația pentru 

baze de date 

A fost oferit accesul electronic pentru membrii 

co-finanțatori ai ANELIS PLUS în acord cu 

opțiunile formulate de aceștia 

Au fost efectuate cursuri de instruire la sediul 

membrilor beneficiari pentru utilizarea 

resurselor achiziționate 

  

A 3 Oferirea de acces la baze de date 

bibliometrice sau full text T3.1. Evaluarea 

nevoilor beneficiarilor în vederea organizării 

licitației din anul 2 de proiect 

T3.3. Oferirea de acces la servicii de baze 

de date 

T3.4. Analiza statisticilor de utilizare a 

bazelor de date 

DA INTEGRAL 

(100%) 

Durata: 4 – 31 

T.3.1. – 4 – 7 / T.3.3. – 8 – 31 / T 3.4. – 8 – 31 

A fost demarată și este în curs de finalizare 

evaluarea nevoilor beneficiarilor în vederea 

organizării licitației din anul 2 de proiect 

A fost asigurată continuitatea accesului la 

baze de date 

n/c 



Au fost colectate și analizate statisticile de 

utilizare din perioada ian-oct 2013, ca factor 

ce influențează achiziția/2014 (global, la 

nivelul consorțiului, și individual, la nivelul 

fiecărui membru) 

A fost demarată activitatea de formulare a 

termenilor de referință pentru analiza utilizării 

A 4 Dezvoltarea campusului virtual și a 

depozitul național T4.1.Elaborarea 

termenilor de referință pentru campusul 

virtual 

T4.2.Dezvoltarea și funcționarea 

campusului virtual 

T4.3.Elaborarea termenilor de referință 

pentru depozitul național și pentru 

integrarea acestuia în structura campusului 

T4.4. Dezvoltarea și funcționarea 

depozitului național 

DA 

PARTIAL 

(57%) 

Durata: 1 – 31 

T.4.1. – 1 – 3 / T.4.2. – 4 – 31 / T 4.3. – 3 – 5/ 

T 4.4. – 6 – 31 

Au fost realizați termenii de referință pentru 

campusul virtual și pentru depozitul național 

  

Nu a fost 

demarată 

procedura de 

achiziție a 

infrastructurii 

necesare 

realizării 

campusului 

virtual și 

depozitului 

național 

datorită 

prioritizării 

achizițiilor 

bazelor de 

date și 

accesului 

mobil 

A 5 – Sustenabilitatea proiectului și 

asigurarea progresului acestuia după 

terminarea finanțăriiT 5.1. – Evaluarea 

nevoilor comunității științifice Românești cu 

privire la accesarea literaturii științifice 

DA 

INTEGRAL 

(100%) 

Durata – 4 – 28 

T5.1. – 4 – 19 

A fost realizată echipa inițială pentru execuția 

activității. 

A fost realizată planificarea activităților cu 

privire la evaluarea nevoilor comunității și au 

fost stabilite instrumentele pentru realizarea n/c 



acesteia 

A 6 – Diseminare, comunicare și PRT6.1 

Definirea strategiei de diseminare și 

comunicare 

T6.2 Dezvoltarea site-ului proiectului și a 

newsletterurilor proiectului 

T6.3 Workshopuri de diseminare a 

rezultatelor proiectului 

T6.4 Diseminarea rezultatelor prin 

participarea la conferințe și workshopuri 

T6.5 PR management 

DA 

INTEGRAL 

(100%) 

Durata – 1 – 31 

T6.1. – 1 – 4/ T6.2. – 1 – 31 / T 6.3 – 8 – 31 / 

T 6.4 – 1 – 31 

A fost definită strategia / A fost realizat site-ul 

proiectului / A fost realizată conferința de 

lansare a proiectului – octombrie 2013 / A fost 

realizată diseminarea rezultatelor proiectului 

prin participarea la Conferinta Națională de 

prezentare a Programului Cadru European 

ORIZONT 2020 – 4 octombrie 2013 București/ 

Conferința Acces la literatura științifică – Iasi 

25 – 26 nov. 2013/ Conferința Națională a 

Rectorilor – Iași – 29 – 30 nov.2013 

n/c 

  

1 În coloana 1 se vor trece toate activităţile, așa cum au fost ele prevăzute în cererea de finantare. 

2 În coloana 2, se va trece DA integral, DA parţial sau NU, după caz. Se va expune clar şi concis stadiul 

îndeplinirii activităţii/subactivităţii respective sau, dacă nu s-a realizat, in coloana 3. 

Se vor trece toate datele de la începutul etapei şi până la finalul etapei proiectului. 

  

Rezultatele finale obţinute în cadrul etapei 
  

Denumirea rezultatului1 Nr. activ./subactiv./ Activităţi/ Subactivităţi2 

Gradul 

Realizării3 

Observații 

1 2 3 4 



D1.1. Handbook de 

management de 

proiectD.1.2. Regulamentul 

Asociației cu prevederi 

specifice pentru 

implementarea proiectului 

Documente solicitare tranșa 

1 

Documente solicitare tranșa 

2 

A 1. Management de proiectT1.1. 

Planificare – proceduri și instrumente 

  

  

  

  

  

T1.2. – Rapoarte periodice de management, 

documente financiare și livrabile – pregătire și 

diseminare 

  

DA 

INTEGRAL 

100% 

n/c 

D2.1 – Rezultate obținute în 

proiectul ANELIS  

  

  

D2.2 – Raport asupra 

nevoilor de informare ale 

utilizatorilor – bazat pe 

rezultatele Proiectului Anelis 

și pe studii de piață 

  

D2.3. – Raport asupra 

rezultatelor procedurii de 

achiziție 

A2 Consolidarea rezultatelor anterioare cu 

privire la accesarea literaturii 

științificeT2.1. Colectarea datelor cu privire 

la rezultatele accesării la nivelul proiectului 

ANELIS 

T2.2. Analiza nevoilor utilizatorilor în termeni 

de acces la baze de date electronice 

  

  

  

  

T2.3. Evaluarea pieței de baze de date și 

evaluarea procedurilor de achiziție 

DA 

INTEGRAL 

100% n/c 



  

Procese verbale receptie 

calitativa / cantitativă acces 

electronic la baze de date 

Demararea alcătuirii bazei 

de 

utilizatori și demararea 

furnizării accesului mobil 

(colaborare A3-A4) 

  

T2.4. Oferirea de acces electronic la baze de 

date 

D 3.1.Analiza de nevoi la 

nivelul utilizatorilor și studii 

de piata – DRAFT 01 

A 3 Oferirea de acces la baze de date 

bibliometrice și full text T3.1. Evaluarea 

nevoilor beneficiarilor în vederea organizării 

licitației din anul 2 de proiect 

DA 

INTEGRAL 

100% n/c 

Termeni de referință pentru 

campusul virtual și depozitul 

național 

A 4 Dezvoltarea campusului virtual și a 

depozitul național T4.1.Elaborarea 

termenilor de referință pentru campusul 

virtual 

T4.3.Elaborarea termenilor de referință pentru 

depozitul național și pentru integrarea 

acestuia în structura campusului 

DA 

PARȚIAL 

57% 

Nu a fost 

demarată 

procedura de 

achiziție a 

infrastruc-turii 

Minuta workshop planificare 

evaluarea nevoilor 

comunității științifice – 25 

octombrie 2013 

A 5 – Sustenabilitatea proiectului și 

asigurarea progresului acestuia după 

terminarea finanțăriiT 5.1. – Evaluarea 

nevoilor comunității științifice Românești cu 

privire la accesarea literaturii științifice 

DA 

INTEGRAL 

100% n/c 

D6.1. – Strategie de 

comunicare  

  

Site proiect 

  

A 6 – Diseminare, comunicare și PRT6.1 

Definirea strategiei de diseminare și 

comunicare 

  

T6.2 Dezvoltarea site-ului proiectului și a 

newsletterurilor proiectului 

DA 

INTEGRAL 

100% n/c 



  

Conferința de lansare a 

proiectului – București, 10 

octombrie 2013 

  

Participări / prezentări 

Conferința Națională de 

prezentare a Programului 

Cadru European ORIZONT 

2020 – 4 octombrie 2013 

București/ Conferința Acces 

la literatura științifică – Iasi 

25 – 26 noiembrie. 2013/ 

Conferința Națională a 

Rectorilor – Suceava – 29 – 

30 noiembrie 2013 

Ziua Cercetătorului – INMA – 

19 noiembrie 

Consorțiul UNIVERSITARIA 

– Iași – 29 – 30 noiembrie 

  

T6.3 Workshopuri de diseminare a 

rezultatelor proiectului 

  

  

T6.4 Diseminarea rezultatelor prin 

participarea la conferințe și workshopuri 

  

  

1 Se trec rezultatele obţinute până în acest moment. 

2 Se trece numărul şi denumirea activităţii din care provine rezultatul, aşa cum sunt specificate în tabelul 6. 

3 se va trece DA integral,  DA parţial sau NU. 

4 În coloana 4, se vor trece observatiile. 

NOTĂ: Orice activitate desfăşurată se încheie cu un rezultat (studiu, prototip, proiect tehnic, aviz de 

construcţie, contract de servicii/furnizare produse etc., echipamente/utilaje etc., brevet, soft-uri 

Se vor trece toate datele de la începutul etapei şi până la finalul etapei proiectului. 

  

Se detaliază rezultatele pe următoarele: 

  

REZULTATUL CERCETĂRII 

Dacă proiectul presupune activităţi de cercetare: 

Denumirea rezultatului cercetării (studiu, documentaţie execuţie,  prototip, Observații 



teste şi încercări etc.) – 

D1.1 – Manual de management de proiect n/c 

D1.2. – Regulament de organizare și funcționare al Asociației n/c 

D2.1. – Rezultate obținute în proiectul ANELIS n/c 

D2.2. – Raport asupra nevoilor de informare ale utilizatorilor – bazat pe rezultatele 

Proiectului Anelis și pe studii de piață n/c 

D2.3. – Raport asupra rezultatelor procedurii de achiziție n/c 

D3.1. – Analiza de nevoi la nivelul utilizatorilor și studii de piata – DRAFT 01 n/c 

D6.1 – Strategie de comunicare n/c 

  

  

Gradul realizării proiectului 

  

92,8% - gradul de realizare al etapei 

23,9% - gradul de realizare al proiectului 

  

  

  

  

  

Director de proiect, 

Prof.univ.dr. Paul Șerban AGACHI 
 


