
REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIEI PENTRU UN GRANT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

Prezentare generală 

S.C. MEDICLASS SANANOVA S.R.L. doreşte să contribuie la dezvoltarea cercetării medicale clinice 

vizând problemele de sănătate cu prevalenţă mare în populaţia generală, cu scopul dobândirii de noi 

informaţii cu utilitate practică pentru ameliorarea calităţii actului de îngrijire medicală a pacienţilor. 

De aceea, tema aleasă pentru finanţarea unui grant de cercetare știinţifică se referă la o problemă 

frecventă întâlnită în practica medicală, asupra căreia planează încă destule controverse, şi anume: 

utilitatea fitoterapiei în tratarea şi prevenirea infecţiilor urinare, punându-se accentul pe potenţialul 

acestui tip de tratament de a preveni recidiva acestor stări patologice fără a creşte riscul de 

dezvoltare a rezistenţei la antibiotice.  

Bugetul şi durata proiectului 

Va fi finanţat un proiect de cercetare cu durată de maxim 5 ani din momentul semnării 

contractului de finanţare. Bugetul alocat proiectului declarat câştigător în urma competiţiei este de 

5000 RON.  

Cheltuielile eligibile sunt:  

− cheltuieli de logistică: pentru consumabile, efectuarea analizelor de laborator, aparatură 

electronică pentru înregistrarea, depozitarea, transferul, afişarea, inspectarea, prelucrarea datelor 

(incluzând calculatoare, imprimante, laptop-uri, flash disk-uri sau orice alte dispozive sau aparate 

necesare), cheltuieli pentru diseminarea rezultatelor cercetării (incluzând taxe de publicare în reviste 

de specialitate, taxe de participare şi cheltuieli de transport şi cazare la manifestări ştiinţifice sau 

orice alte cheltuieli necesare pentru a face cunoscute rezultatele cercetării); 

− cheltuieli de regie, pentru utilităţi curente: apă, gaze, electricitate.  

Condiţii de eligibilitate 

I. Condiţii de eligibilitate a proiectului:  

− obiectivele proiectului trebuie să corespundă temei generale de cercetare definită de actualul 

regulament (utilitatea fitoterapiei în tratarea şi prevenirea infecţiilor urinare, punându-se accentul pe 

potenţialul acestui tip de tratament de a preveni recidiva acestor stări patologice fără a creşte riscul 

de dezvoltare a rezistenţei la antibiotice);  

− obiectivele şi metodele de lucru propuse trebuie să îmbine elemente clinice curent utilizate în 

practica medicală şi elemente de cercetare fundamentală (ca, de exemplu, determinări de laborator 

care nu sunt de uz curent), ceea ce va permite constituirea unei echipe de cercetare 

multidisciplinară.  

II. Condiţii de eligibilitate a directorului de proiect:  



1. este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior medical, cu diplomă de licenţă atestată;  

2. este cadru didactic titular, angajat pe perioadă nedeterminată, cu vechime neîntreruptă în 

învăţământul medical superior de cel puţin 20 de ani; 

3. are competenţă profesională dovedită prin (i) deţinerea titlului de medic primar într-o 

specialitate medicală de cel puţin 12 ani şi prin (ii) deţinerea titlului de medic primar în specialitatea 

Nefrologie (domeniul medical cel mai compatibil cu tema grantului de cercetare propus); 

4. are competenţă ştiinţifică dovedită prin (i) deţinerea titlului de doctor în medicină de cel puţin 

9 ani, (ii) preocupare constantă şi intensă pentru domeniul fitoterapiei, pentru clarificarea şi ridicarea 

la rang ştiinţific a acestui domeniu, concretizată în publicarea a cel puţin cinci cărţi vizând fitoterapia 

dintre care cel puţin două într-o editură recunoscută de CNCSIS şi cel puţin două în limbi străine cu 

largă răspândire.  

Modalitatea de desfăşurare a competiţiei:  

Lansarea competiţiei va avea loc prin publicarea anunţului de lansare pe website-ul S.C. 

MEDICLASS SANANOVA S.R.L.. Calendarul competiţiei este următorul:  

− Lansarea competiţiei: 16.12.2016  

− Perioada competiţiei (depunerea aplicaţiilor): 19.12.2016-27.12.2016  

− Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor: 27.12.2016, ora 08.00  

− Verificarea eligibilităţii şi evaluarea aplicaţiilor: 27-28.12.2016  

− Afişarea rezultatelor evaluării aplicaţiilor: 28.12.2016  

− Depunerea de contestaţii: 29.12.2016 până la ora 12.00  

− Analiza contestaţiilor: 29.12.2016 între orele 12.00-20.00 

− Validarea rezultatelor competiţiei: 30.12.2016  

− Afişarea rezultatelor finale ale competiţiei: 30.12.2016  

− Semnarea contractului: 03.01.2017  
 

Documentele necesare depunerii aplicaţiei de finanţare, care trebuie descărcate de pe website-ul 

S.C. MEDICLASS SANANOVA S.R.L., completate, datate şi semnate în original sunt:  

Anexa 1 – Aplicaţia de finanţare  

Anexa 2 – Declaraţia de eligibilitate a directorului de proiect  

Anexa 3 – Declaraţia de conflict de interese  

Anexa 4 – Lista echipei proiectului  

În plus, va fi depus Curriculum Vitae în format Europass al directorului de proiect (la care vor fi 

ataşate o Listă de lucrări ştiinţifice şi dovada publicării a cel puţin cinci cărţi vizând fitoterapia 



dintre care cel puţin două într-o editură recunoscută de CNCSIS şi cel puţin două în limbi străine 

cu largă răspândire).  

Toate documenele menţionate mai sus trebuie depuse atât în format scris pe suport hârtie cât şi 

pe suport electronic (un CD inscripţionat cu numele/prenumele directorului de proiect). Directorul de 

proiect este responsabil de concordanţa dintre cele două formate ale documentelor (hârtie şi 

electronic). Constatarea unor eventuale neconcordanţe atrage pierderea eligiblităţii aplicaţiei.  

Depunerea dosarului aplicaţiei de finanţare se face într-o singură etapă, în conformitate cu 

calendarul competiţiei, la Registratura S.C. MEDICLASS SANANOVA S.R.L., din Bucureşti, Str. Sf. 

Elefterie nr. 47-49, sector 5. Toate documentele necesare depunerii aplicaţiei (pe suport hârtie + CD) 

vor fi introduse într-un plic închis, sigilat pe care va fi scris: „Aplicaţie pentru grant de cercetare în 

domeniul utilizării fitoterapiei în tratarea şi prevenirea infecţiilor urinare”.  

Modalităţi de evaluare şi selecţie  

Plicurile cu dosarele aplicaţiilor de finanţare vor fi deschise în 27.12.2016 şi documentele vor fi 

evaluate în două etape:  

1. Verificarea conformităţii dosarului aplicaţiei cu cerinţele Regulamentului competiţiei (inclusiv 

verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate). Rezultatul evaluării va fi înscris în Fişa de evaluare a 

conformităţii aplicaţiei de finanţare (Anexa 5).  

2. Evaluarea caracterului ştiinţific, a impactului, aplicabilităţii şi a criteriilor tehnice ale proiectelor 

declarate conforme după prima etapă, pe baza Fişei de evaluare a aplicaţiei de finanţare (Anexa 6). 

Pentru a fi admisă la finanţare aplicaţia de proiect trebuie să obţină un punctaj total de minim 60 de 

puncte şi punctajul minim precizat în Fişa de evaluare pentru fiecare categorie de criterii.  

Verificarea conformităţii şi evaluarea vor fi efectuate de către o Comisie numită de conducerea 

S.C. MEDICLASS SANANOVA S.R.L., în conformitate cu prezentul Regulament al competiţiei şi cu 

criteriile stabilite prin acesta, cu asigurarea confidenţialităţii şi imparţialităţii. Fiecare aplicaţie va fi 

evaluată independent de trei evaluatori absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, 

dintre care unul va fi directorul medical al S.C. MEDICLASS SANANOVA S.R.L. Evaluarea proiectelor 

propuse trebuie să ţină cont de relevanţa în contextul obiectivului şi temei propuse de Entitatea 

finanţatoare, de impactul rezultatelor anticipate, de calitatea resurselor umane şi materiale ale 

aplicantului, de calitatea organizării activităţilor proiectului (mod de utilizare a resurselor, 

coordonare şi implementare propuse). Va fi acordată atenţie caracterului interdisciplinar şi realizării 

dezideratului de îmbinare a elementelor clinice cu cele de laborator pe care le propune proiectul. De 

asemenea, trebuie urmărite respectarea deontologiei cercetării ştiinţifice şi a drepturilor de 

proprietate intelectuală.  

Dacă între evaluările individuale există o diferenţă de notare care depăşeşte 10 puncte, aplicaţia 

va fi reevaluată de către evaluatorii desemnaţi prin discuţii în cadrul unei comisii. Dacă diferenţele de 



notare între evaluatori sunt mai mici de 10 puncte, atunci punctajul final este calculat prin media 

aritmetică a celor trei punctaje individuale.  

Va fi declarată câştigătoare aplicaţia de finanţare conformă, care a întrunit cel mai mare punctaj 

final (obligatoriu peste 60 puncte).  

Rezultatele procesului de evaluare vor fi publicate pe website-ul S.C. MEDICLASS SANANOVA 

S.R.L. în data de 28.12.2016.  

Aplicanţii pot depune contestaţii la rezultatele afişate (referitoare numai la existenţa unor vicii de 

procedură legate de conformitate), prin directorii de proiect, în data de 29.12.2016 până la ora 

12.00. Directorii de proiect au obligaţia de a urmări pe website-ul Entităţii finanţatoare publicarea 

rezultatelor evaluării (conform calendarului competiţiei).  

Obligaţiile părţilor 

Entitatea finanţatoare (S.C. MEDICLASS SANANOVA S.R.L.)  

1. Asigură finanţarea proiectului declarat câştigător în conformitate cu prevederile Contractului de 

finanţare.  

2. Verifică anual stadiul realizării activităţilor asumate de Beneficiar în Aplicaţia de finanţare. 

Pentru aceasta va solicita Beneficiarului câte un raport de etapă în fiecare an şi va face recomandări, 

dacă este cazul.  

3. La finalul perioadei de derulare a proiectului, verifică îndeplinirea responsabilităţilor asumate 

(inclusiv valorificarea rezultatelor prin diseminarea sub formă de comunicări ştiinţifice sau publicaţii 

de specialitate) şi solicită Beneficiarului Raportul ştiinţific final şi un Raport financiar.  

 

Beneficiarul (Directorul de proiect)  

1. Asigură desfăşurarea activităţilor specifice asociate obiectivelor proiectului conform cu cele 

menţionate în Aplicaţia de finanţare şi asumate prin Contractul de finanţare.  

2. Respectă cu stricteţe etica cercetării ştiinţifice.  

3. Întocmeşte anual rapoarte de etapă şi la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului – 

Raportul ştiinţific final şi Raportul financiar, pe care le înaintează Entităţii finanţatoare.  

4. Asigură colaborare permanentă cu Entitatea finanţatoare pe parcursul derulării proiectului 

finanţat şi în relaţie cu acesta.  

5. Valorifică rezultatele cercetării derulare în cadrul proiectului finanţat în baza prezentului grant 

prin comunicări ştiinţifice la manifestări de specialitate naţionale şi internaţionale şi prin publicare a 

cel puţin unui articol într-o revistă de specialitate.  

 

DIRECTOR MEDICAL 



DR. DANA MARIA CONSTANTINESCU 
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