ANEXA 1

PROIECT GRANT DE CERCETARE
CEREREA DE FINANŢARE
1. Date personale ale directorului de proiect :
1.1. Nume:
1.2. Prenume:
1.3. An naştere:
1.4. Titlu didactic şi/sau ştiinţific:
1.5. Doctor / doctorand
1.6. Specialitatea / tema
2. Instituţia gazdă a proiectului:
2.1. Institutia:
2.2. Departament:
2.3. Disciplina/Specialitate
2.5. Adresă:
2.6. Telefon:
2.7. Fax:
2.8. E-Mail Profesional
2.9. E-Mail alternativ (director proiect)
3. Titlul proiectului: (Max. 200 caractere cu spaţii; depăşirea duce la eliminare)

4. Durata proiectului (maxim 24 luni): ………………
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5. Rezumatul proiectului (maxim 1 pagina):

6. Descrierea proiectului de cercetare (maxim 10 pagini):.
6.1. Context ştiinţific şi motivaţie. Se va justifica pe scurt motivaţia ştiinţifică a temei
proiectului prin delimitarea problemei abordate în contextul ştiinţific actual. Se vor evidenţia
următoarele trei aspecte: (1) importanţa problemei din punct de vedere ştiinţific,
technologic, socio-economic sau cultural; (2) elementele de dificultate ale problemei; (3)
limitările abordărilor curente, prin analiza stadiului actual al cunoaşterii legat de tematica
proiectului.
6.2. Obiective. Se va prezenta abordarea proiectului la nivel de principiu, cu evidenţierea
următoarelor două aspecte: (1) obiectivele concrete ale proiectului; (2) elementele de
originalitate şi inovaţie pe care implementarea obiectivelor le aduce domeniului, raportat la
stadiul actual al cunoaşterii şi raportat la proiectele derulate anterior de aplicant.

6.3. Metodologie. Se va prezenta în detaliu metodologia cercetării, precizându-se, pe
cât posibil, anumite ţinte intermediare cheie. În elaborarea acestei secţiuni se vor
evidenţia următoarele aspecte: (1) alegerea metodelor şi instrumentelor de
investigaţie, prin raportare la cele mai noi abordări în domeniul temei, precum şi modul
în care acestea vor fi integrate; (2) un plan de lucru, eşalonat în timp, c e va descrie
modul de organizare şi planificare al proiectului, în raport cu obiectivele propuse; (3)
descrierea potenţialelor riscuri şi abordările prin care aceste riscuri ar urma să fie
adresate.
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6.4 Impact. Se vor discuta aspectele legate de impactul preconizat al proiectului în cadrul
mai larg al domeniului ştiinţific, cu accentuarea următoarelor aspecte: (1) potenţialul de a
influenţa semnificativ domeniul ştiinţific prin noi concepte sau abordări, şi, dacă e cazul, prin
deschiderea unor noi teme sau direcţii de cercetare; (2) discutarea impactului potenţial al
proiectului în mediul ştiinţific, social, economic sau cultural şi/sau direcţiilor aplicative ce vor
fi explorate în cadrul proiectului (în cazul în care este aplicabil pentru direcţia de cercetare
propusă).
6.5. Resurse şi buget. Se vor adresa în special următoarele aspecte: (1) estimarea timpului alocat
proiectului, de către fiecare membru al echipei de proiect, în unităţi luni/membru, în acord cu
planul de lucru prezentat; (2) argumentarea adecvării echipei proiectului şi a infrastructurii de
cercetare disponibile pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului în timpul alocat; (3)
argumentarea necesităţii achiziţionării unor echipamente, prin raportarea la obiectivele
proiectului. Se detaliază fiecare capitol de cheltuieli eligibile.
Buget estimat (RON)

Buget (cheltuieli)

2017

2018

2019

Total

(RON)

(RON)

(RON)

(RON)

Salarii
Logistica/Echipamente
Total

7 Competenţa ştiinţifică a resursei umane:
7.1. Directorul de proiect:
Se va face referire la:
(7.1.1.) Cercetari/articole originale ale directorului de proiect;
(7.1.2.) Autonomia si vizibilitatea activitatii stiintifice.
Se vor indica un număr de maxim 5 argumente factuale ale gradului ridicat de
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autonomie şi respectiv ale vizibilităţii internaţionale a activităţii de cercetare desfăşurate de
către directorul de proiect.
Argumentele pot aparţine uneia sau mai multora din următoarele categorii, fără însă a fi
necesară acoperirea fiecărei categorii: (1) publicații de autor principal; (2) obținerea de burse
de cercetare ca aplicant principal, sau granturi academice ca investigator principal (PI) sau
coordonator de proiect; (3) numărul total de citări obtinute pentru articolele publicate; (4)
premii internaţionale; (5)prezentări orale la conferinţe internaţionale; (6) prelegeri invitate la
universități de prestigiu.
7.2. Echipa de cercetare
Lista membrilor echipei de cercetare (inclusiv directorul de proiect):

Nr.
crt.

Nume şi prenume

Anul
naşterii

Titlul
didactic
ştiinţific *

Doctorat
**

Semnătura

1
2
3
4

La “Titlu didactic/ ştiinţific” completaţi cu una din variantele: Profesor / Conferenţiar
/ Lector / Asistent / CS I / CS II / CS III / Cercetător
** La “Doctorat” completaţi cu una din variantele: DA / NU / Doctorand
7.2.1. Membrii echipei de cercetare
Se va face referire la:
o Experienţa anterioară a fiecărui membu al echipei, în domeniul temei propuse, in
special in domeniul cercetarii clinice;
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PRIN SEMNARE SE CERTIFICĂ LEGALITATEA ŞI CORECTITUDINEA DATELOR CUPRINSE ÎN
PREZENTA CERERE DE FINANŢARE

DATA:
Prenume, Nume:
Semnătura, Ştampila

DIRECTOR DE PROIECT,
Prenume, Nume:
Semnătura:
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ACORD DE COLABORARE

ANEXA 2

Subsemnatul/a (nume, prenume) ………………………………………………
Reprezentant legal al laboratorului/ centrului/ platformei/ disciplinei de studiu/ clinicii/
unităţii (denumirea unităţii …………………………………….…………………….)
certific că am autorizat accesul domnului / doamnei (numele, prenumele,
gradul didactic)……………………………………………………………………………….
directorul proiectului (numele complet al propunerii) ……………………………..……………………..
………………………………………………………………………………………………..…
şi al următorilor membri ai echipei de cercetare:
1.
2.
3.
4.

(numele, prenumele, specialitatea) ………………………....……………………………
(numele, prenumele, specialitatea) ……………………………………………………
(numele, prenumele, specialitatea) ………………………………………………………
(numele, prenumele, specialitatea) ………………………………………………………

în unitatea mai sus menţionată si a facilitatilor acesteia, pentru realizarea lucrărilor necesare
realizarii grantului precizat, pe toată perioada de desfăşurare a grantului.
Reprezentant Legal,
(denumirea unităţii…...............................…………………….………………………)
Nume, prenume……………………………………………………………….
Semnătura …………………………………
Data ………………………………………
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ANEXA 3
DECLARAŢIE DE CONFLICT DE INTERESE

Subsemnatul/a (nume, prenume, grad didactic) …………………………………………………………….
disciplina de studiu ………………………………, în calitate de director al propunerii de proiect de
cercetare având titlul ……………………………………, pe propria răspundere, cunoscand
prevederile Codului Penal in vigoare privind falsul in declaratii declar ca nu detin:
-

Parti sociale /actiuni la capitalul social subscris al Beneficiarului;

-

Ca nu sunt sot / ruda sau afin pana la gradul IV inclusiv cu persoane care fac parte
din Consiliul de Administratie / Organele de conducere sau de supervizare a
Beneficiarului;

-

Ca nu detin nici o legatura cu persoane care au un interes de natura sa afecteze
impartialitatea Beneficiarului pe parcursul procesului de verificare / evaluare a
ofertei depuse.

Semnătura ……………………………………
Data …………………………………………..
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ANEXA 4

FISA DE EVALUARE A CERERII DE FINANTARE PENTRU PROIECT DE CERCETARE
Criteriul 1. CALITATEA STIINTIFICA A PROPUNERII DE PROIECT
1.1 Cunoasterea si prezentarea adecvata a realizarilor la zi in domeniu
 Informatii detaliate – 10 puncte
 Informatii suficiente – 8 puncte
 Informatii sumare – 5 puncte
1.2 Obiectivele stiintifice ale proiectului de cercetare si relevanta lor in
contextul cercetarilor din domeniu pe plan international
 Informatii detaliate – 10 puncte
 Informatii suficiente – 8 puncte
 Informatii sumare – 5 puncte
1.3 Originalitatea si aspectul inovativ al proiectului de cercetare. Gradul de
interdisciplinaritate
 Informatii detaliate – 10 puncte
 Informatii suficiente – 8 puncte
 Informatii sumare – 5 puncte
1.4 Concordanta dintre metodologia de cercetare aleasa si obiectivele
proiectului
 Informatii detaliate – 10 puncte
 Informatii suficiente – 8 puncte
 Informatii sumare – 5 puncte
Total punctaj pentru Criteriul 1
Criteriul 2. CALITATEA RESURSEI UMANE
2.1. Competenta stiintifica a directorului de proiect (respectarea conditiilor
optime minime obligatorii din Regulamentul competitiei)
2.2. Calitatea si experienta membrilor echipei de cercetare (respectarea
conditiilor minime obligatorii din Regulamentul competitie)
Total punctaj pentru Criteriul 2
Criteriul 3. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
3.1. Calitatea managementului de proiect: coerenta planului de lucru si a
activitatilor asociate
 Informatii detaliate – 10 puncte
 Informatii suficiente – 8 puncte
 Informatii sumare – 5 puncte
3.2. Fezabilitatea si credibilitatea proiectului, tinandu-se cont de resursa
umana (expertiza) si materiala implicata in proiect
 Informatii detaliate – 10 puncte
 Informatii suficiente – 8 puncte
 Informatii sumare – 5 puncte

Punctaj
maxim
10

10

10

10
40
10
5
15

10

10

Evaluare

3.3. Descrierea impactului stiintific/tehnologic si contributiile proiectului la
dezvoltarea domeniului de cercetare abordat
 Informatii detaliate – 5 puncte
 Informatii suficiente – 3 puncte
 Informatii sumare – 1 punct
3.4. Rezultatele preconizate a fi obtinute pe durata proiectului
 Informatii detaliate – 8 puncte
 Informatii suficiente – 5 puncte
 Informatii sumare – 3 puncte
3.5. Modul de abordare a problemelor de etica
 Informatii detaliate – 2 puncte
 Informatii suficiente – 1 punct
 Informatii sumare – 0 puncte
Total punctaj pentru Criteriul 3
Criteriul 4. MODUL DE UTILIZARE A RESURSELOR
4.1. Adecvarea echipamentelor si facilitatilor propuse de a fi
utilzate/achizitionate in contextul proiectului
 Informatii detaliate – 3 puncte
 Informatii suficiente – 2 puncte
 Informatii sumare – 1 punct
4.2. Gradul de complementaritate, cuantificat prin expertiza resursei umane,
echipamentele folosite etc.
 Informatii detaliate – 4 puncte
 Informatii suficiente – 2 puncte
 Informatii sumare – 1 punct
4.3. Gradul de justificare a bugetului propus pentru desfasurarea proiectului,
in functie de obiectivele propuse si rezultatele preconizate a se obtine
 Informatii detaliate – 3 puncte
 Informatii suficiente – 2 puncte
 Informatii sumare – 1 punct
Total punctaj pentru Criteriul 4
Total punctaj proiect

5

8

2
35

3

4

3
10
100

ANEXA 5
EVALUAREA CONFORMITATII PROIECTULUI (titlul)……………………………
DEPUS DE (nume director aplicatie): …………………………………….
Nr. Inregistrare……………………..
Nr
crt

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3

Criteriul urmarit

Directorul propunerii de
proiect
Medic primar dermatologie
Doctor in medicina
Articole
Experienta clinica in domeniu
Experienta in studii clinice
A depus o singura aplicatie in
calitate de director de
proiect
Depunerea propunerii de
proiect
Existenta formularului –
Anexa 1
Toate sectiunile Cererii de
Finantare (Anexa 1) au fost
completate
Existenta formularului –

Evaluator 1
Completare
corecta in
concordanta
cu
regulamentul
competitiei
(Da/Nu)

Evaluator 2
Completare
corecta in
concordanta cu
regulamentul
competitiei
(Da/Nu)

Evaluator 3
Completare
corecta in
concordanta cu
regulamentul
competitiei
(Da/Nu)

REZULTAT
FINAL

2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

3.
3.1

Anexa 2
Existenta formularului –
Anexa 3
Proiectul are obiective si
activitati pe o perioada de
max 24 luni
Bugetul a fost completat in
RON si se incadreaza in limita
maxima a grantului
Propunerile de proiect au
fost depuse inainte de data si
ora stabilite prin calendarul
competitiei
Propunerea de proiect
respecta tema de cercetare a
grantului de cercetare in
domeniul pentru care a fost
depusa
Echipa de cercetare
Minim 1 Medic
specialist/primar
CONCLUZIE
(conform/neconform)1

1

Evaluator 1

Evaluator 2

Se considera neeligibil daca nu indeplineste oricare dintre criteriile mentionate

Evaluator 3

