
Anexa 1 
 
 

FORMULAR DE APLICAŢIE PENTRU FINANŢAREA GRANTULUI DE CERCETARE 
 

Nr. de înregistrare aplicant 
 
 
 

Nr. de înregistrare S.C. MEDICLASS SANANOVA 
S.R.L. 

 

Titlul Proiectului 
 
Date de identificare ale aplicantului 

Funcție  

Director de proiect  

Grad profesional şi 
didactic 

 

Email  

Număr telefon  

Descrierea aplicantului și a partenerilor (dacă există) – maxim 1 pagină 
Descrieţi pe scurt competenţa ştiinţifică a resursei umane implicate în desfăşurarea proiectului 
propus (grad profesional/didactic, contribuţii ştiinţifice semnificative cu accent asupra celor din 
domeniul proiectului). 
Descrierea ştiinţifică şi tehnică a proiectului – maxim 5-6 pagini 

Contextul ştiinţific 
al proiectului 

Relevanța proiectului din punct de vedere al domeniului ştiinţific propus pentru 
actuala competiţie de grant de cercetare; încadrare în stadiul actual al 
cercetărilor din domeniu. 

Obiectivul/ele 
proiectului 

Descrieți obiectivul principal și alte obiective secundare pe care doriți să le 
îndepliniți în urma implementării proiectului. Subliniaţi caracterul practic al 
proiectului propus.  
Cum vor contribui activitățile propuse şi rezultatele preconizate la atingerea 
obiectivelor definite în Regulamentul de desfăşurare al prezentei competiţii 
pentru un grant de cercetare? 

Schema de 
realizare a 
proiectului 

Descrieți și justificați inițiativa, participanții la activitate și locul de desfășurare 
a activităților.  
Descrieţi activităţile specifice asociate obiectivelor propuse necesare 
implementării proiectului.  
Detaliaţi planul de lucru (metodologia cercetarii), cu menţiunea 
responsabilităţilor fiecărui participant şi precizaţi modul preconizat de 
coordonare a activităţilor din cadrul proiectului, precum şi modalităţile de 
comunicare. Detaliaţi schema logică de derulare a activităţilor proiectului.  

Resurse 
disponibile 

Prezentaţi sumar modul de alocare a resurselor (umane/materiale) pentru 
realizarea activităţilor corespunzătoare obiectivelor proiectului. Justificaţi 
complementaritatea membrilor incluşi în echipa proiectului şi competenţa 



persoanelor cheie din echipă (director, responsabili) în domeniul ştiinţific al 
proiectului propus. Precizaţi implicarea tinerilor cercetători (dacă este cazul) în 
proiect.  

Modul de 
valorificare a 
rezultatelor 
proiectului propus 

Descrieţi cum preconizaţi să diseminaţi rezultatele obţinute în urma 
implementării proiectului (comunicări ştiinţifice, publicaţii, prelegeri – după 
caz).  
Enumeraţi potenţialii beneficiari ai rezultatelor implementării proiectului.  

Impactul şi 
aplicabilitatea 
proiectului, 
direcţii viitoare de 
cercetare 

Descrieţi impactul preconizat al proiectului în cadrul domeniului ştiinţific, 
posibilităţile de aplicaţie în practica medicală şi viitoare direcţii de cercetare.  
Descrieți modul în care vă propuneţi să realizaţi continuitatea proiectului după 
încheierea finanțării și cum planificați să obțineți un efect de multiplicare și un 
impact sustenabil. 

Perioada de implementare a proiectului 
............... (maxim 5 ani) 
Bugetul proiectului 
Detaliaţi şi justificaţi fiecare capitol de cheltuieli eligibile, defalcat pe parteneri (dacă este cazul) 
 
 
 
 DIRECTOR DE PROIECT 
                                                                                          Nume/Prenume:  ................................. 
                                                                                          Funcţie:  ................................. 
                                                                                          Semnătură:  ................................. 
                                                                                          Dată (zi/lună/an):  ................................. 
 


