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REGULAMENTUL
competiţiei de cereri de proiecte pentru un
GRANT DE CERCETARE ÎN DOMENIUL MEDICAL

SECŢIUNEA 1 - INFORMAŢII GENERALE
Prezentul Regulament se adresează potenţialilor solicitanţi de finanţare în cadrul competiţiei de cereri
de proiecte pentru finanţarea unui grant de cercetare în domeniul medical, conform Deciziei
administratorului a S.C. OPTOMED S.R.L. nr. din 7 ian. 2015

Scopul cererii de proiecte
Societatea Comercială OPTOMED S.R.L intenţionează susținerea şi finanţarea unui grant în domeniul
cercetării medicale, în scopul obţinerii unor rezultate cu potenţial de transfer tehnologic în aria socio –
economică.

Obiective propuse
1. Promovarea cercetării originale şi creşterii capacităţii de cercetare, cu implicaţii favorabile asupra
competitivităţii cercetătorilor la nivel naţional.
2. Studiu referitor la diagnosticul timpuriu si necesitatea indepartarii molarilor de minte inclusi in
vederea prevenirii transformarilor chistice a sacilor foliculari.
3. Studiul modificărilor patologice la nivelul sacului folicular al molarilor de minte inclusi.

Calendarul competiţiei
Activitate aferentă competiţiei

Data / ora (după caz)

Data lansării competiţiei:

12.01.2015

Perioada alocată competiţiei:

12.01.2015– 16.01.2015

Data finalizării competiţiei:

16.01.2015 ora 14:00

Ultima zi pentru depunerea proiectelor:

16.01.2015 ora 14:00

Verificarea eligibilităţii şi evaluarea proiectelor:

16.01.2015– 19.01.2015

Afişarea rezultatelor:

19.01.2015ora 14:00

Depunerea contestaţiilor:

19.01.2015– 21.01.2015ora 12:00

Validarea rezultatelor competiţiei:

21.01.2015ora 10:00

Comunicarea rezultatului competiţiei:

21.01.2015ora 12:00

Semnarea contractului de finanţare:

22.01.2015
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Durata grantului acordat
Durata de implementare a grantului acordat este de 12 luni, începând cu a doua zi după semnarea
contractului de finanţare între S.C. OPTOMED S.R.L – în calitate de Finanţator, şi Aplicant – în
calitate de beneficiar al grantului.
Durata de implementare a grantului poate fi prelungită cu maxim 6 luni faţă de durata iniţială, pentru
îndeplinirea crietriilor de performanţă solicitate prin cererea de proiecte, dar fără alte costuri
suplimentare datorate beneficiarului.

Tema proiectului de cercetare
Studiu de cercetare privind aplicarea unor tratamente moderne, sigure și eficiente, la standarde
europene ale pacienților.

SECŢIUNEA 2 - CRITERII DE ELIGIBILITATE
Cererea de finanţare (inclusiv anexele la formularul cererii de finanţare) completată de către solicitant,
va face obiectul verificării eligibilităţii solicitantului şi a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în
continuare.

Eligibilitatea aplicantului
Aplicantul eligibil, în sensul prezentului regulament reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ
criteriile enumerate şi prezentate în cadrul prezentei secţiuni.
- Aplicantul trebuie să fie angajat al Universității de Medicină de Medicină și Farmacie
- Aplicantul va trebui să facă dovada existenţei unor abilități de cercetare
- În condiţiile în care cercetarea necesită acces la o altă infrastructură decât cea existentă la
nivelul Universităţii, trebuie să facă dovada acordului şefului de laborator / serviciu din
instituţia respectivă (se va prezenta acord semnat conform Anexa 2 la Cererea de Finantare)

Eligibilitatea echipei de proiect / cercetare
Directorul echipei de proiect trebuie să îndeplinească minim următoarele criterii:
- Doctor în Științe Medicale
- Medic primar chirurg oromaxilofacial
- Angajat al universităţii respective, cu grad didactic, cu vechime de peste 10 ani
- Sa fie membru intr-un grant de cercetare castigat prin competitie
- Să deţină experienţă clinică, didactică şi ştiinţifică de minim 10 de ani în chirurgie
oromaxilofaciala
Echipa de proiect / cercetare va fi constituită din maxim patru (4) membrii din care:
- două cadre didactice cu doctorat
- un doctorand
- un medic primar chirurg oromaxilofacial
- un medic specialist anatomopatolog
- un medic primar stomatolog
- un medic specialist in chirurgie oromaxilofaciala
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Membrii echipei de proiect / cercetare trebuie să aibă competenţele dovedite prin CV-uri şi diplome de
specialitate.

Valoarea grantului
Sprijinul financiar alocat pentru finanţarea unui grant este de maxim 23.000 RON/proiect.
În cadrul cererii de proiecte se va finanţa un singur proiect eligibil.

Cheltuieli eligibile finanţate
-

-

Cheltuieli de logistică, necesare pentru finalizarea cercetării – consumabile de laborator,
cheltuieli materiale, echipamente, taxe de acces la infrastructură de cercetare a terţilor,
diseminare, informare – documentare, etc.)
Cheltuieli de mobilităţi – participări la mobilităţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale

SECŢIUNEA 3 - PROCEDURA COMPETIŢIEI
Procedura administrativă
Propunerile de proiect se vor depune într-o singură etapă conform calendarului competitiei.
Propunerile de proiect se vor completa pe formularul de aplicaţie existent pe site-ul celor două
instituţii, SC OPTOMED SRL Tîrgu Mureş şi Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş
(Anexa 1). Cererile de aplicaţie se vor completa în limba română.
Depunerea proiectelor se va efectua atât la sediul administrativ al Finanţatorului SC OPTOMED SRL
Tîrgu Mureş, acestea fiind înregistrate la registratură, primind un număr de ordine în funcţie de data
depunerii, cât şi la Registratura Universităţii de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş – acelaşi proiect în
două exemplare, în două plicuri separate.
Aplicantul va depune în fiecare plic sigilat pe care vor fi menţionate următoarele:

- Denumirea şi adresa aplicantului (a Universităţii)
- Numele şi prenumele Directorului de proiect
- Denumirea proiectului de cercetare
- Fraza ” Grant de cercetare prin competiție în domeniul medical”.
Plicul conţinând documentele menţionate în prezentul regulament va conţine un dosar cu următoarele
documente:
- Cererea de finanţare (Anexa 1) – în original, format tipărit, semnată şi ştampilată de aplicant
- Acordul de colaborare (Anexa 2) – în original, format tipărit, semnat şi ştampilat de entităţiile şi
persoanele implicate în implementarea acordului
- Declaraţia privind lipsa conflictului de interese (Anexa 3) – în original, format tipărit, semnată
şi ştampilată de către fiecare din membrii echipei de proiect
- CV-urile membrilor echipei de proiect propuse de către aplicant (întocmite în format
EUROPASS) – în original, format tipărit, semnate şi datate de fiecare membru în parte
- Copii după diplomele membrilor echipei de proiect – în copie certificată „conform cu
originalul”
- Un exemplar în format electronic al întregului dosar de aplicaţie (format pdf), inclusiv
exemplarul în format „.doc” a Cererii de finanţare (copia electronică se va ataşa pe un CD
inscripţionat cu denumirea Universităţii şi Directorului de proiect)
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Propunerile de proiect vor fi semnate şi numerotate olograf de către directorul echipei de proiect şi se
vor îndosaria şi se vor numerota pe fiecare filă, iar corespondenţa documentelor şi nr. de pagini va fi
consemnată într-un opis cu următoarea structură (nr. crt. / tipul documentului / pagina – de la – până
la).
Plicurile conţinând formatul tipărit şi electronic al aplicaţiei vor fi sigilate pentru a nu se permite
vizualizarea conţinutului.
Toate plicurile vor rămâne sigilate până în ziua în care va începe verificarea eligibilităţii şi evaluarea
propunerilor de proiecte.
Note:
- Directorul de proiect răspunde de concordanţa dintre formatul tipărit şi electronic al aplicaţiei
- Se va păstra nemodificat formularul documentelor tip puse la dispoziţie de Finanţator,
modificarea sau necompletarea vreunei rubrici ducând în mod automat la respingerea aplicaţiei

Verificarea conformităţii şi eligibilităţii
Propunerile de proiect primite de către Finanţator vor fi verificate de către o comisie stabilită de
conducerea OPTOMED S.R.L., formată dintr-un preşedinte şi doi membrii .
Conformitatea şi eligibilitatea propunerii de proiect (aplicaţiei) se va stabili în baza documentelor
depuse de aplicant în baza grilei de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii (Anexa nr. 4)
În urma verificărilor, propunerea de proiect poate primi calificativul „ADMIS” sau „RESPINS”.

Evaluarea aplicaţiilor
Propunerile de proiect (aplicaţiile) care au trecut de etapa de verificare a conformităţii şi eligibilităţii
solicitantului, vor fi încadrate în etapa de evaluare tehnică şi financiară conform grilei de evaluare
tehnico-financiare (Anexa nr. 5).
Comisia de evaluare ştiinţifică a proiectelor va fi compusă din 3 membrii:
- 1 reprezentant al S.C. OPTOMED S.R.L Tîrgu Mureş
- 1 medic specialist cu grad didactic/profesional ≥ gradul aplicantului
-1 reprezentant al conducerii Universităţii de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş în calitate de
Preşedinte
În urma evaluării propunerilor de proiect acestea vor primi un punctaj care va stabili ierarhia
proiectelor depuse. Se va finanţa proiectul care întruneşte punctajul cel mai mare, dar nu mai mic de 80
de puncte.
În evaluarea proiectului se va aprecia calitatea ştiinţifică şi gradul de inovare al propunerii de proiect,
încurajându-se abordări cu potenţial de a produce rezultate deosebite. Se va avea în vedere mediul de
cercetare, infrastructura de cercetare prezentată precum şi existentă / accesul la facilităţile de cercetare
pentru atingerea rezultatelor propuse.
Procesul de evaluare se realizează în condiţii de confidenţialitate, imparţialitate şi anonimatul
solicitantului.
Dacă între evaluările individuale pentru fiecare proiect în parte există o diferenţă mai mare de 10
puncte, se solicită evaluatorilor desemnaţi, reevaluarea individuală pentru reducerea decalajului de
punctaj. Dacă între cele trei evaluări individuale nu se înregistrează o diferenţă mai mare de 10 puncte
atunci nota finală va fi stabilită de media aritmetică a celor trei punctaje acordate.
Nota:
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Evaluarea va avea un caracter anonim, asigurându-se confidenţialitatea şi imparţialitatea experţilor
evaluatori.

Comunicarea rezultatelor
Comunicarea rezultatelor se va face pe site-ul Finanţatorului – SC OPTOMED S.R.L., conform
calendarului competiţiei.

Contestatii
Aplicantul, prin intermediul Directorului de proiect poate depune contestaţii în termenul menţionat în
calendarul competiţiei, motivând elementele considerate ca fiind evaluate incorect de către comisia de
analiză şi verificare a aplicaţiilor.

Finanţarea
Propunerea de proiect acceptată pentru finanţare se stabileşte ţinându-se cont de numărul de proiecte
depuse şi de punctajele obţinute, iar prin decizia comisiei se va finanţa proiectul care a întrunit
punctajul cel mai mare.

SECŢIUNEA 4 - PRINCIPALELE OBLIGAŢII ALE PĂRŢIILOR
Obligaţiile Finanţatorului:
1. Asigură finanţarea aşa cum va fi prevazută prin Contractul de Finanţare
2. Pe parcursul implementării proiectului va evalua rezultatele ştiinţifice obţinute de către echipa
de proiect şi va face recomandări Directorului de proiect, dacă este cazul. O primă evaluare se
va efectua în termen de 6 luni de la începerea implementării proiectului
3. La finalul proiectului va evalua rezultatele cercetării şi va face publice rezultatele evaluării în
vederea transferului în aria socio-economică
Obligaţiile Aplicantului:
1. Transmite Finanţatorului toate rapoartele solicitate, la timp şi în formatul cerut
2. La termenele de 6 luni respectiv 12 luni de la începerea proiectului, va realiza un raport
ştiinţific intermediar, respectiv final conform cerinţelor finanţatorului
3. La încheierea proiectului întocmeşte un raport financiar şi un raport ştiinţific de autoevaluare
4. Va prezenta rezultatele proiectului într-o sesiune ştiinţifică, în cadrul stabilit de Finanţator
5. Respectarea cu stricteţe a regulilor privind proprietatea intelectuală şi de etică a cercetării
ştiinţifice

SECŢIUNEA 5 - ANEXE
Anexa nr. 1 – Cererea de finanţare
Anexa nr. 2 – Acord de colaborare
Anexa nr. 3 – Declaraţia privind lipsa conflictului de interese
Anexa nr. 4 – Grila de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii
Anexa nr. 5 – Grila de evaluare tehnico-financiară
Administrator OPTOMED,
Dr. Meda Neagoe

