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REGULAMENT COMPETITIE GRANT DE CERCETARE IN DOMENIUL 
MEDICAL 

 
 
 

Scop: 

SECVENTO CONSULTING  urmareste prin finantarea propusa, realizarea unei 
cercetari fundamentate in vederea utilizarii rezultatelor acesteia in produse 
viitoare ale companiei, in domeniul interactiunii om-masina (HMI si BCI). 

  
Scopul cercetarii finantate, este identificarea si realizarea unor metode de 
clasificare si generare a diverselor pattern-uri dermatologice, ca baza a 
preluarii semnalelor electrice in interactiunea om-masina, la nivel BCI. 

 
 

Obiective 
1. Promovarea cercetarii originale si cresterea capacitatii de integrare dintre 

rezultatele cercetarii teoretice si realizarea de produse valide pentru piata de 
consum; 

2.  Stimularea cercetarii stiintifice in domeniul dermatologiei. 
 

 
 

Lansarea competitiei: 
 
 

Competitia va fi anuntata pe site-ul www.secvento.ro 
 
 

Calendarul competitiei: 
 
 

 Lansarea competitiei: 09.10.2017; 
 Ultima zi  pentru depunerea aplicatiilor: 18.10.2017 ora 18;  
 Anuntare rezultate evaluare: 23.10.2017; 
 Depunere contestatii:  pana la 24.10.2017 ora 18; 
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 Anuntare rezultate finale ale competitiei: 26.10.2017; 
 Semnare contract finantare: 30-31.10.2017; 
 Derulare proiect: incepand cu 01.11.2017. 

 
 
Durata: 
Durata grantului este de maxim 24 de luni, fara posibilitate de prelungire. 

 
 

Tema proiectului de cercetare 
 

 
“ Identificarea si realizarea  unor metode de clasificare si generare a 
diverselor pattern-uri dermatologice” 

 
 
 

Criterii de eligibilitate solicitant: 
 
 
- Unitate medicala cu statut de cercetare si centru universitar in domeniul 

dermatologiei; 
-    Asociatie cu profil medical/specific; 
-    Societate medicala; 

 
 
 
 

Criterii de eligibilitate ale echipei de cercetare: 
 
 

Directorul de proiect trebuie sa indeplineasca minim urmatoarele 
criterii: 

 
 

1.  Medic primar specialitatea dermatologie; 
2. Doctor in medicina; 

 
3. Autor a cel putin 3 articole de specialitate in domeniul dermatologiei; 

 
4. Experienta dovedita in cercetare in domeniul dermatologiei; 

 
5. Experienta in studii clinice. 

 
 
Echipa de cercetare 
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Componenta  echipei  de  cercetare  este  decisa  de  catre  directorul  de 
proiect. 
Nominalizarea membrilor echipei in cadrul propunerii de proiect este 
obligatorie. Echipa de cercetare are in componenta minim 1 medic 
specialist/primar. 

 
 

Schimbarea persoanelor nominalizate in cererea de finantare este posibila cu   
respectarea   normelor   in   vigoare   (The   European   Charter   for 
Researchers and The Code of Conduct for Recruitment of Researchers).  

 
Membrii echipei de proiect trebuie sa aiba competentele dovedite prin CV 
si diplome. 

 
 

Buget: 
 

Sprijinul financiar acordat pentru acest tip de proiect este de  maxim 5.000 
EUR (1 proiect). Curs schimb BNR la data de 09.10.2017. 

 
 

Se va finanta 1 proiect de maxim 5.000 EUR care indeplineste cel mai mare 
punctaj in urma evaluarii aplicatiei. 

 
Cheltuieli eligibile: 

 
 

- cheltuieli  de  logistica/  echipamente; 
 
 

- cheltuieli cu salariile membrilor echipei de proiect pe perioada derularii 
intregului proiect, pe baza de rapoarte de activitate; 

 
 

Procedura  de  depunere,  evaluare  si  selectie  a  propunerilor  de proiect:  
 

Propunerile de proiect se depun intr-o singura etapa conform calendarului 
competitiei, prin transmitere electronica intr-o singura arhiva .rar sau .zip la 
adresa office@secvento.ro.  
Depunerea   propunerii   de   proiect   se realizeaza de catre directorul de 
proiect, printr-un mesaj cu titlul: “Competitie grant de cercetare in domeniul 
medical”. 
 
Redactarea propunerii de proiect se face in limba romana. Cererea de 
finantare se redacteaza conform Anexei 1. Anexele din pachetul de propunere 
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(Anexa 2 si Anexa 3) se vor transmite scanat odata transmiterea Anexei 1. 
Propunerile de proiect  se completeaza pe formularul  de aplicatie existent  
pe site, in limba romana, prin completarea Cererii de finantare (Anexa 1). 

 
 
 

Verificarea conformitatii: 
 
 

Propunerile de proiect primite sunt verificate de catre o comisie stabilita de 
catre conducerea finantatorului. 

 
 

Conformitatea se stabileste pe baza documentelor existente la Cererea de 
finantare si nu se admit documente suplimentare. 

 
 Evaluarea 

 
 

Propunerile de proiect declarate conforme vor fi evaluate, din punct de vedere 
al calitatii stiintifice, de catre o comisie desemnata. 

 
 

In evaluarea proiectului se va aprecia calitatea stiintifica si gradul de inovare al 
propunerii de proiect, incurajandu-se abordari cu potential de a produce 
rezultate deosebite. Se va avea in vedere mediul de cercetare, infrastructura 
de cercetare prezentata, precum si existenta/accesul la facilitatile de cercetare 
pentru atingerea rezultatelor propuse. 

 
 

Procesul de evaluare se realizeaza in conditii de confidentialitate, 
impartialitate si anonimatul solicitantului. 

 
 

Daca  intre  evaluarile  individuale  exista  o  diferenta  mai  mare  de  10 
puncte, se solicita evaluatorilor desemnati reevaluarea individuala pentru 
reducerea decalajului de punctaj. Daca intre cele 3 evaluari individuale nu se 
inregistreaza o diferenta mai mare de 10 puncte, atunci nota finala este 
stabilita de media aritmetica a celor 3 punctaje. 

 
 

Nota: evaluarile au caracter anonim, asigurandu-se confidentialitatea si 
impartialitatea expertilor evaluatori. 

 
 

Comunicarea rezultatelor 
 
 

Comunicarea  rezultatelor  se  va  face  pe  site-ul   www.secvento.ro conform 
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calendarului competitiei.   
 
 

Contestatii 
 
 

Directorii propunerilor de proiect pot depune contestatii numai cu privire la 
existenta unor vicii de procedura (pe conformitate) conform calendarului 
competitiei. 

 
Finantarea 

 
 

Propunerea de proiect acceptata la finantare se stabileste pe baza punctajului 
cel mai mare obtinut in evaluare. 

PRINCIPALELE OBLIGATII ALE PARTILOR: 

Finantatorul: 
1.  Asigura finantarea asa cum va fi ea prevazuta prin Contractul de 

finantare. 
2. Din 6 in 6 luni pe perioada derularii proiectului evalueaza rezultatele 

stiintifice obtinute si face recomandari directorului de proiect, daca este 
cazul. 

3.  La finalul proiectului evalueaza rezultatele stiintifice obtinute si face 
publice rezultatele evaluarii. 

 
Directorul de proiect: 
 
1.  Transmite finantatorului toate rapoartele solicitate, la timp si in 

formatul cerut. 
2.  Din 6 in 6 luni pe perioada derularii proiectului realizeaza  si 

furnineaza cate un raport stiintific conform cerintelor finantatorului. 
3.  La  incheierea  proiectului  intocmeste  un  raport  financiar  si  un 

raport stiintific de autoevaluare. 
4.  Rezultatele stiintifice ale proiectului vor fi prezentate public intr-o 

sesiune stiintifica, intr-un cadru stabilit de finantator. 
5. Semnatura directorului de proiect certifica, pe propria raspundere, 

legalitatea  si  corectitudinea  informatiilor cuprinse in  cererea de 
finantare, acceptarea desfasurarii respectivului proiect in cadrul ei, 
punerea la dispozitie a proiectului in cauza, a resurselor indicate ca fiind 
accesibile in cererea de finantare, angajamentul de a sprijini 
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desfasurarea proiectului in bune conditii. 
6.  Respecta cu strictete regulile privind proprietatea intelectuala 

si de etica a cercetarii stiintifice. 
 
 

ANEXE 
 
 

1.  Anexa 1 – Cererea de finantare; 
2.  Anexa 2 – Acordul de colaborare; 
3.  Anexa 3 – Declaratie de conflict de interese; 
4.  Anexa 4 – Fisa de evaluare a cererii de finantare; 
5.  Anexa 5 – Fisa de verificare a conformitatii; 

 
 
 

Reprezentant Legal, 

 

 


