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COMUNICAT REZULTATE EVALUARE CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ ȘI ELIGIBI-
LITATE PROPUNERI DE PROIECTE DE TIP C – APEL B.C.1/ 2022 

 

Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași anunță 
rezultatele parțiale ale procesului de evaluare a conformității administrative și a 
eligibilității propunerilor de proiecte pentru activități de tip C depuse în apelul de 
selecție B.C.1/ 2022, în perioada 01.07.2022 – 15.07.2022, în cadrul proiectului 
“CONSTITUIREA ŞI IMPLEMENTAREA DE PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CU-
NOŞTINŢE ÎNTRE INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI MEDIU IAŞI ŞI 
MEDIUL ECONOMIC AGRICOL” – SMIS 119611. 

 

CENTRALIZATORUL REZULTATELOR EVALUĂRII CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE 
ȘI ELIGIBILITĂȚII PROPUNERILOR DE PROIECTE 

- proiecte depuse în perioada 01.07.2022 – 15.07.2022 - 

Nr. 
crt. 

Denumire între-
prindere Titlu proiect Tip con-

tract 

Număr de 
înregistrare 

proiect 
Rezultat 

1. S.C. EVEL-H COM-
PANY S.R.L. 

CERCETĂRI PRIVIND FER-
TILITATEA SOLULUI DIN 

COMUNA COSTEȘTI, 
JUDEȚUL VASLUI 

Tip C – 
ajutor de 

stat 

Nr. 11906 / 
13.07.2022 

conform ad-
ministrativ  și 

eligibil 

 Conform Metodologiei de selecție a propunerilor de proiecte, doar proiec-
tele declarate conforme administrativ și eligibile vor trece în etapa de evaluare 
și selecție. 

 Vor fi admise la finanțare doar propunerile de proiecte care au obținut cel 
puțin 60 de puncte în urma procesului de evaluare și care se încadrează în bugetul 
total al proiectului AGRIECOTEC. 

 Rezultatele procesului de evaluare și selecție se vor publica pe pagina web 
a proiectului: www.agriecotec.ro, secțiunea: Parteneri. 

 
Director de proiect, 

Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU 

http://www.agriecotec.ro/
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