REGULAMENT COMPETIȚIE
GRANT DE CERCETARE ÎN DOMENIUL MEDICAL
PREZENTARE

Scopul:
MedPsy DP Research SRL, având codul unic de înregistrare
CUI 36666876, anunță lansarea unei competiții privind finanțarea
unor granturi de cercetare în domeniul medical.
Prin acest tip de proiecte, MedPsy DP Research SRL, urmărește
susținerea cercetării științifice în vederea obținerii de rezultate
competitive pe plan național și internațional, cu potențial de
aplicabilitate practică și transfer tehnologic în aria socio-economică.
Obiective:
1. Promovarea cercetării originale și creșterii capacității cercetării
științifice, cu implicații favorabile asupra competitivității
cercetătorilor la nivel național.
2. Stimularea cercetării științifice în domeniul medical
3. Dezvoltarea de metode și tehnologii pentru monitorizarea
parametrilor sistemelor biologice integrative ale omului/
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pacientului și a unei baze de cunoștințe complexe cu sistem de
inteligență artificială pentru predicția, corelarea și evoluția
acestor parametrii.
4. Dezvoltarea unor metode și tehnologii moderne în medicină (ehealth, dispozitive portabile)
5. Dezvoltarea unor metode moderne de diagnosticare, interpretare
și integrare a datelor medicale în contextul istoricului, profilului
și evoluției bolii în mod personalizat
6. Dezvoltarea de metode și tehnologii moderne de tratament
farmacologic și nefarmacologic, intervențional
7. Dezvoltarea de terapii moderne orientate spre suportul
neurobiologic, biochimic, genetic și celular și standardizarea lor
8. Investigarea mecanismelor de adaptare ale organismului uman la
dinamica factorilor de mediu biologic și psihosocial
9. Implementarea de noi metode de prevenție, detecție și
intervenție
Lansarea competiției:
Competiția va fi anunțată pe site-ul http://www.medpsyresearch.ro
și pe alte site-uri de interes
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Calendarul competiției:
• Lansarea competiției: 03.11.2016
• Perioada competiției: 03.11.2016-17.11.2016
• Ultima zi pentru depunerea aplicațiilor: 17.11.2016, ora 12.00
• Verificarea eligibilității și evaluarea aplicațiilor: 17.11. 201623.11.2016
• Afișare rezultate evaluare aplicații: 24.11.2016
• Depunere contestații: 25.11.2016, până la ora 18.00
• Validare rezultate competiție: 26.11.2016
• Comunicare rezultate finale (nume instituție, nume director
proiect, titlul grantului și punctajul obținut): 28.11.2016
• Semnarea contractelor: 28.11.2016-08.12.2016
• Desfășurarea grantului: 3 ani de la data semnării contractului
de finanțare
Durata grantului:
Durata grantului este de maxim 3 ani, cu posibilitatea de
prelungire în cazuri excepționale, până la maxim 12 luni, pentru
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îndeplinirea criteriului minim de performanță, fără finanțare
suplimentară.
Tema proiectului de cercetare: “De la cercetare la practică în
domeniul medical” – „From Research to Practice in Medicine”
Criterii de eligibilitate Solicitant:
-Universitate (Medicină, Farmacie, Psihologie, Politehnică, etc)
-Spitale
-Organizații nonguvernamentale (ONG, asociații), care desfășoară
conform actului constitutiv și statutului, activități legate de scopul
proiectului
Menționăm că sunt încurajate parteneriatele și echipele multi- și
transdisciplinare.
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- Director proiect: Un aplicant poate depune o singură aplicație,
în calitate de director de proiect.
- Membrii echipă cercetare: să aibă competențe, expertiză
necesare dovedite prin CV/ Diplome
Buget:
Sprijinul financiar acordat pentru acest tip de proiect este de:
- 32000 euro (echivalent în lei la cursul comunicat de BNR din ziua
anunțului) - grant locul 1
- Finanțare parțială - grant locul 2
- Finanțare parțială - grant locul 3
Se va finanța locul 1 pentru cel mai mare punctaj, în urma evaluării
aplicării.
Cheltuieli eligibile:
- Cheltuieli de logistică - consumabile, cheltuieli materiale,
echipamente
- Costuri personal
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- Cheltuieli de mobilități-participări la manifestări științifice,
organizare manifestări pentru diseminarea rezultatelor
- Cheltuieli indirecte (utilități, regie)
Procedura de depunere, evaluare și selecție a propunerilor de
proiect:
1. Propunerile de proiect se depun conform calendarului competiției.
Propunerile de proiect se completează pe formularul de aplicație
existent pe site (în limba română/ engleză).
Depunerea proiectelor de cercetare se face conform calendarului
competiției prin trimiterea plicului sigilat la adresa punctului de
lucru a MedPsy DP Research SRL (Blv. 16 decembrie 1989,
nr.17, Timișoara). Aplicantul depune un singur plic sigilat pe care
sunt menționate: Organizația solicitantă, Directorul de proiect, cu
specificarea pe plic – “Pentru grant de cercetare în domeniul
medical”.
Plicul sigilat conține un dosar ce cuprinde documentele conform
OPIS documente:
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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.

Acordul cu spitalul sau cu instituția publică, valabilă
pentru perioada derulării proiectului, obligatoriu doar în
cazul proiectelor care se vor derula în colaborare cu o
astfel de instituție – pe CD sau USB stick
Acordul cu spitalul sau cu instituția publică, valabilă
pentru perioada derulării proiectului, obligatoriu doar în
cazul proiectelor care se vor derula în colaborare cu o
astfel de instituție – printat
CV-urile persoanelor care participă la conducerea și
implementarea proiectului – pe CD sau USB stick
CV-urile persoanelor care participă la conducerea și
implementarea proiectului – printat

4.

5.
6.
7.

Diplome de specialitate ale Directorului de proiect și ale
echipei
8. Copia actului constitutiv al asociației nonguvernamentale
(dacă e cazul) – printat
9. Copia statutului asociației nonguvernamentale (dacă e
cazul) – printat
10. Alte anexe-Buget, plan de acțiune
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Propunerile de proiect vor fi semnate, ștampilate și numerotate
începând cu pagina “0” – Opis documente.
Toate plicurile vor rămâne sigilate până în ziua în care se începe
verificarea eligibilității și evaluarea propunerilor de proiecte.
Directorul de proiect răspunde de concordanța dintre suportul scris și
electronic. Completarea tuturor rubricilor e obligatorie
2. Verificarea conformității/ eligibilității:
Propunerile de proiect primite sunt verificate de către o comisie
stabilită de conducerea MedPsy DP Research SRL formată
dintr-un Președinte și 3 membrii (cel puțin).
Conformitatea se stabilește pe baza documentelor existente și nu se
admite completarea ulterioară a documentelor lipsă.
3. Evaluarea:
Propunerile de proiect declarate conforme vor fi evaluate, din
punct de vedre al calității științifice de către o comisie
desemnată de conducerea MedPsy DP Research SRL.
În evaluarea proiectului se va aprecia calitatea științifică și
gradul de inovare al propunerii de proiect, încurajându-se
abordări cu potential de a produce rezultate de impact.
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Se va avea în vedere mediul de cercetare, infrastructura de
cercetare prezentată pentru atingerea rezultatelor propuse.
Procesul de evaluare se realizează în condiții de confidențialitate
și anonimat, asigurându-se imparțialitatea evaluatorilor.
Dacă între evaluările individuale există o diferență mai mare de
10 puncte, se solicită evaluatorilor desemnați, reevaluarea
individuală. Punctajul final se stabilește prin media aritmetică a
puntajelor oferite de evaluatori.
4. Comunicarea rezultatelor:
Rezultatele

vor

fi

comunicate

http://www.medpsyresearch.ro

conform

pe

site-ul

calendarului

competiției.
5. Contestații:
Directorii de proiect pot depune contestații cu privire la existența
unor vicii de procedură, conform calenadrului competiției.
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6. Finanțarea:
Propunerile de proiect acceptate la finanțare se stabilesc ținându-se
cont de numărul de proiecte depuse și de punctajele obținute.
Principalele obligații ale părților:
Finanțatorul:
1. Asigură finațarea așa cum va fi ea prevăzută prin Contractul de
Finanțare cercetare
2. La 6 luni de la începerea proiectului se evaluează rezultatele
cercetării și se fac recomandări directorului de proiect dacă e
cazul
3. La 12 luni de la începerea proiectului se evaluează rezultatele
cercetării și dacă în cadrul proiectului nu se respectă clauzele
contractului și activitățile declarate în cadrul grantului pentru
obținerea rezultatelor cercetării, finanțatorul își permite sistarea
finanțării sau finanțarea parțială. Sistarea finanțării se efectuează
de asemenea, în cazul în care Directorul de proiect nu predă
Raportul preliminar după cele 12 luni de la începerea
proiectului.
4. La finalul proiectului evaluează rezultatele obținute prin
intermediul proiectului de cercetare
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Directorul de proiect:
1. Transmite finanțatorului toate rapoartele solicitate la timp.
2. La 6 luni, 12 luni, 24 luni de la începerea proiectului, realizează
un raport științific intermediar, conform cerințelor finanțatorului.
3. La încheierea proiectului întocmește un raport financiar și un
raport științific final.
4. Rezultatele științifice ale proiectului de cercetare vor fi
prezentate public în cadrul unei manifestări științifice organizate
5. Semnătura

directorului

de

proiect

certifică,

pe

propria

răspundere, legalitatea și corectitudinea înformațiilor cuprinse în
formularul de aplicare și desfășurarea în bune condiții a
proiectului.
Anexe: - Formular aplicare grant cercetare

Conducerea MedPsy DP Research SRL
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