PROIECT GRANT DE CERCETARE ÎN DOMENIUL
MEDICAL
OPIS
Vă rugăm să bifați cu X în căsuțele din dreapta dacă ați anexat documentele obligatorii în
formatul și ordinea specificată mai jos.
1. Formular de aplicare completat – în format WORD și PDF – pe CD sau USB
stick
2. Formular de aplicare completat și semnat în original – printat
3. CV-urile persoanelor care participă la conducerea și implementarea proiectului –
pe CD sau USB stick
4. CV-urile persoanelor care participă la conducerea și implementarea proiectului –
printat
5.
6.
7.
8.

Diplome de specialitate ale Directorului de proiect și ale echipei
Copia actului constitutiv al asociației nonguvernamentale (dacă e cazul) – printat
Copia statutului asociației nonguvernamentale (dacă e cazul) – printat
Alte anexe-Buget, plan de acțiune
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Nr. de înregistrare
Va fi completat de
Organizația solicitantă

FORMULAR APLICARE
PROIECT GRANT DE CERCETARE
CEREREA DE FINANTARE
1. Organizația solicitantă:
1.1. Numele organizației:
1.2. Tipul organizației:
1.3. Adresa:
1.4. Telefon:
1.5. Fax:
1.6. E-mail:
1.7. Website:
2. Informații parteneri:
2.1. Numele organizației:
2.2. Tipul organizației:
2.3. Adresa:
2.4. Telefon:
2.5. Fax:
2.6. E-mail:
2.7. Website:
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3. Date personale ale directorului de proiect :
3.1. Nume:
3.2. Prenume:
3.3. Profesie:
3.4. Titlu:
3.5. Doctor / doctorand:
3.6. Telefon :
3.7. E-mail :
4. Titlul proiectului: (în română)

5. Titlul proiectului: (în engleză)

6. Durata proiectului:
7. Rezumatul proiectului (în română):

8. Rezumatul proiectului (în engleză):
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9. Cuvinte cheie/ Key-words: (în română și engleză)

10. Descrierea proiectului de cercetare:
-Context științific și motivatie. Se vor preciza pe scurt conceptele principale ale proiectului în
contextul ştiinţific actual, precum şi identificarea problemelor sau a aspectelor noi propuse
spre studiu.
-Scopul, obiectivele proiectului și activități asociate. Se vor preciza obiectivele și activitățile
proiectului cu referire explicită la importanţa temei pentru domeniul de cercetare și la
caracterul de noutate pe care implementarea acestora îl va aduce domeniului.
-Prezentarea conceptului cu aplicabilitatea practică, rezultate din trecut în domeniul
cercetării propuse, rezultate preliminarii obținute (transfer tehnologic/ produs)
-Metodologie. Metodologia cercetării trebuie precizată în detaliu în raport cu cele mai
noi abordări în domeniul temei, precizând, pe cât posibil, anumite ținte intermediare
cheie. Modul de organizare și planificare al proiectului, în raport cu obiectivele propuse,
va fi prezentat sub forma unui plan de lucru / plan de activități (obiective și activități
asociate), eșalonat în timp. Se va susține argumentat nivelul de pregătire, adecvarea și
expertiza, experiența anterioară a echipei proiectului și a infrastructurii de cercetare
disponibile pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului în timpul alocat. Competența
științifică a resursei umane-Director proiect și membrii echipă: Se va face referire la:
-Publicații;Participarea cu lucrări la sesiuni de comunicări științifice;
-Participarea la proiecte și contracte de cercetare naționale și / sau
internaționale.
-Impact, relevanță, aplicații. Se vor discuta aspectele legate de impactul preconizat al
proiectului în cadrul mai larg al domeniului știintific, aplicabilitatea rezultatelor obținute în
cadrul proiectului, dacă este cazul, precum și a impactului potențial al obiectivelor și
rezultatelor proiectului în mediul știintific, social și economic.
-Modul de valorificare/diseminare a rezultatelor cercetării (publicarea de articole,
participarea la conferinţe).
-Resurse și buget. Se detaliază cheltuielile eligibile – logistică, mobilități. Se va prezenta lista
cu echipamentele semnificative, cu valoarea lor estimativă.

3

Buget (RON)
2016
(RON)

Capitol de buget (cheltuieli)

2017
(RON)

2018
(RON)

2019
(RON)

Total
(RON)

Logistică (infrastructură de cercetare,
cheltuieli materiale, diseminare etc.)
Costuri personal
Mobilități (se asigură participarea la stagii
de documentare-cercetare, participări la
manifestări științifice naționale și
internaționale)
Costuri indirecte (utilități, regia)
Total (RON)

11. Echipa de cercetare
Lista membrilor echipei de cercetare:
Nr.
crt.

Nume și prenume

Profesie/
Titlul

Doctorat

1

4

Rol în
proiect

Semnătura

PRIN ACEASTA SE CERTIFICĂ LEGALITATEA ȘI CORECTITUDINEA
DATELOR CUPRINSE ÎN PREZENTA CERERE DE FINANȚARE

DATA:

Reprezentant legal
Prenume, Nume:

Semnătura, Ștampila:

Director de proiect
Prenume, Nume:

Semnătura:
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