
REGULAMENTUL COMPETITIEI PENTRU ATRIBUIREA UNUI
GRANT DE CERCETARE IN DOMENIUL MEDICAL
TEMA: Flora Spontană a României şi Chirurgia 
Scop:

SC BIOSINTEX SRL urmărește susținerea cercetării ştiinţifice in domenii de 
graniţă ale medicinei şi punerea în valoare a potenţialului reprezentat de flora 
spontană a ţării.
Obiective:
Promovarea cercetarii multidisciplinare originale cu rezultate vizând utilizarea în 
practică a produselor obţinute din flora spontană.
Lansarea competitiei:
Competitia este anunţată pe site-ul http://www.biosintex.com cât şi prin mesaje 
transmise unităţilor de învăţământ superior medical din ţară.
Calendarul competitiei:

•  Lansarea competitiei: 08.12.2014
•  Depunerea dosarelor: 10.12.2014– 23.12.2014
•  Verificarea eligibilităţii şi evaluarea: 24.12.2014 - 29.12.2014
•  Afisare rezultatelor: 29.12.2014
•  Depunerea contestatiilor: 29.12.2014 – 30.02.2014, pana la ora 14.00
•  Validarea rezultatelor competitiei: 30.12.2014
•  Comunicare rezultate (numele instituţiei, numele directorului de proiect, titlul 
grantului şi punctajul obţinut): 30.12.2014
•  Semnarea contractului: 30.12.2014 – 5.01.2015
•  Desfăşurarea grantului: 2 ani de la data semnării contractului de finanţare
Durata:
Durata grantului este de maxim 2 ani, cu posibilitatea de prelungire cu un an, 
fara finantare suplimentara.
Criterii de eligibilitate :
- Universitate de Medicina si Farmacie
- Existenţa unui departament de cercetare
Criterii de eligibilitate ale echipei de cercetare :
Directorul de proiect trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
- medic primar chirurgie cu grad didactic de predare;
- experienta clinica, didactica si stiintifica de minim 5 ani
- se acceptă o singura candidatură în calitate de director de proiect

Membrii echipei sa fie constituita din maxim 4 membrii din care :
- 1 cadru didactic de predare
- 1 doctor în medicină
- 1 student
Buget:
Sprijinul financiar acordat pentru acest tip de proiect este de 2.000 euro (1 
proiect).

http://www.biosintex.com


Se va finanta cu 2.000 euro  proiectul care obţine cel mai mare punctaj în urma 
evaluarii aplicaţiei.
Cheltuieli eligibile:
- Cheltuieli de logistică – consumabile de laborator, cheltuieli materiale, 
echipamente, taxe de acces la infrastructura de cercetare a terţilor, diseminare, 
informare – documentare, etc.)
- Cheltuieli de mobilităţi – participări la mobilităţi ştiinţifice nationale şi 
internaţionale
Procedura de depunere, evaluare şi selectie a propunerilor de proiect:
1. Propunerile de proiect se depun într-o singura etapă conform calendarului 
competitiei. Propunerile de proiect se completeaza pe formularul de aplicatie 
existent pe site, in limba romana, prin completarea Cererii de Finantare 
Depunerea proiectelor de cercetare se face conform calendarului competitiei 
online şi prin poşta.
Dosarul electronic trebuie să cuprindă urmatoarele documente:
- un exemplar al cererii de finantare
- un exemplar anonim cu descrierea proiectului de cercetare
- declaraţie de excludere a oricărui conflict de interese
Prin poştă se trimite doar cererea de finanţare şi declaraţie de excludere a 
oricărui conflict de interese semnate olograf.
2. Verificarea conformităţii:
Propunerile de proiect primite sunt verificate de catre o comisie stabilita de catre 
conducerea SC “ BIOSINTEX “ SRL formata din 2 membri  .
3. Evaluarea
Propunerile de proiect declarate conforme vor fi evaluate din punct de vedere 
al calitatii stiintifice de către 2 evaluatori desemnaţi de catre conducerea SC 
“ BIOSINTEX “ SRL. În evaluarea proiectului se va aprecia calitatea ştiintifică 
şi gradul de inovare al propunerii de proiect. 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 confidenţialitate, imparţialitate si 
anonimatul solicitantului.
Notarea se va face de la 0 la 10, cu zecimale. Daca între evaluarile individuale 
exista o diferenţă mai mare de 1 punct se solicita un al 3lea evaluator. Nota 
finală va fi media aritmetică a notelor obţinute.
Evaluarile au caracter anonim, asigurandu-se confidentialitatea si impartialitatea 
expertilor evaluatori.
4. Comunicarea rezultatelor
Comunicarea rezultatelor se va face pe site-ul Biosintex, conform calendarului 
competitiei.
5. Contestaţii
Directorii propunerilor de proiect pot depune contestatii numai cu privire la 
existenta unor vicii de procedura (pe conformitate), in termen de 24 ore de la 
anuntarea publica a rezultatelor competitiei.
6. Finantarea
Propunerea de proiect  finanţată este cea care obtine nota cea mai mare.



PRINCIPALELE OBLIGATII ALE PARTILOR:
Finantatorul:
1. Asigura finantarea în tranşe semestriale de 500 euro , detaliile urmând a figura 
în Contractul de Finantare
2. La 1 an de la inceperea proiectului evalueaza rezultatele obţinute şi face 
recomandari directorului de proiect, daca este cazul.
3. La finalul proiectului evalueaza rezultatele obtinute si face publice rezultatele 
evaluarii.
Managerul de proiect:
1. Transmite finantatorului toate rapoartele solicitate, la timp si in formatul cerut.
2. La 12 luni de la inceperea proiectului, realizeaza un raport stiintific intermediar 
conform cerintelor finantatorului.
3. La incheierea proiectului intocmeste un raport financiar si un raport stiintific de 
autoevaluare.
4. Rezultatele stiinţifice ale proiectului vor fi prezentate public intr-o sesiune 
stiintifica, intr-un cadru stabilit de finantator.
5. Semnatura managerului de proiect certifica, pe proprie raspundere, legalitatea 
si corectitudinea informatiilor cuprinse in cererea de finantare, acceptarea 
desfasurarii respectivului proiect in cadrul ei şi punerea la dispozitia proiectului in 
cauza a resurselor indicate ca fiind accesibile in cererea de finantare.
6. Respectarea cu strictete a regulilor privind proprietatea intelectuala si de etica 
a cercetarii stiintifice

REPREZENTANT SC BIOSINTEX SRL
 
Alin Iosif


