ANEXA 1

Centrul Medical Unirea S.R.L.
PROIECT - GRANT DE CERCETARE
CEREREA DE FINANŢARE1
1.1 Date personale ale directorului de proiect:
1.1. Nume:
1.2. Prenume:
1.3. An naştere:
1.4. Titlu didactic şi/sau
stiinţific:
1.5. Doctor in medicina
1.6. Specialitatea / tema

1.2. Date personale ale resposabilului Partener 1 (P1):
1.1. Nume:
1.2. Prenume:
1.3. An naştere:
1.4. Titlu didactic şi/sau
ştiinţific:
1.5. Doctor in medicina
1.6. Specialitatea / tema

1.3. Date personale ale resposabilului Partener 2 (P2):
1.1. Nume:
1.2. Prenume:
1.3. An naştere:
1.4. Titlu didactic şi/sau
ştiinţific:
1.5. Specialitatea / tema
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2. Instituţia gazdă a proiectului:
2.1. Facultate:
2.2. Departament:
2.3. Disciplina de studiu:
2.4. Funcţie (daca este cazul):
2.5. Adresă:
2.6. Telefon:
2.7. Fax:
2.8. E-Mail Profesional (UMF)*
2.9. E-Mail alternative

3. Titlul proiectului: (Max. 200 caractere cu spaţii; depăşirea duce la eliminare)

4. Durata proiectului

(maxim 18 luni):

5. Rezumatul proiectului

6. Descrierea proiectului de cercetare:
6.1. Context ştiinţific şi motivaţie. Se vor preciza pe scurt conceptele principale ale
proiectului în contextul ştiinţific actual, precum şi identificarea problemelor sau a
aspectelor noi propuse spre studiu.
6.2. Obiective şi activităţi asociate. Se vor preciza obiectivele si activitatile proiectului cu
referire explicită la importanţa temei pentru domeniul de cercetare şi la caracterul de
noutate pe care implementarea acestora îl va aduce domeniului.
6.3. Metodologie. Metodologia cercetării trebuie precizată în detaliu în raport cu cele mai noi
abordări în domeniul temei, precizând, pe cât posibil, anumite ţinte intermediare cheie. Modul
de organizare şi planificare al proiectului, în raport cu obiectivele propuse, va fi prezentat sub
forma unui plan de lucru (obiective şi activităţi asociate), eşalonat în timp. Planul de lucru
va include şi o estimare a timpului alocat proiectului, de către fiecare membru al echipei de
proiect, în unităţi luni/om. Se va susţine argumentat adecvarea echipei proiectului şi a
infrastructurii de cercetare disponibile pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului în timpul
alocat.
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6.4 Impact, relevanţă, aplicaţii. Se vor discuta aspectele legate de impactul preconizat al
proiectului în cadrul mai larg al domeniului ştiinţific, inclusiv o discuţie a direcţiilor aplicative ce vor
fi explorate în cadrul proiectului, dacă este cazul, precum şi a impactului potenţial al obiectivelor
proiectului în mediul ştiinţific, social şi economic.
6.5. Modul de valorificare/diseminare a rezultatelor cercetarii (publicarea de articole, participarea la
conferinţe).
6.6. Măsurile prevăzute pentru respectarea normelor deontologice ale cercetării.
6.7. Resurse şi buget. Vor fi prezentate resursele existente relevante pentru desfăşurarea
proiectului (echipamente şi facilităţi pentru experimentare, proprii sau disponibile prin relaţii de
cooperare cu alte instituţii). Se detaliază fiecare capitol de cheltuieli eligibile – logistică,
mobilităţi. Se va prezenta lista cu echipamentele semnificative, cu valoarea lor estimativă.
7. Deviz antecalcul (RON)
2017
(RON)

Capitol de buget (cheltuieli)

2018
(RON)

Total
(RON)

Logistică (infrastructura de cercetare,
cheltuieli materiale, diseminare etc.)
Mobilităţi (se asigură participarea la stagii de
documentare-cercetare în ţară şi în străinătate,
participări la manifestări ştiinţifice naţionale şi
internaţionale)
Regie UMF(cheltuieli curent apa)
Total (RON)

8. Competenţa ştiinţifică a resursei umane:

8.1. Directorul de proiect:
Se va face referire la:
o Publicaţii ale managerului de proiect;
o Participarea cu lucrări la sesiuni de comunicări ştiinţifice;
o Participarea la proiecte şi contracte de cercetare naţionale şi/sau internaţionale
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8.2. Responsabilii de parteneri:
8.3. Echipa de cercetare
Lista membrilor echipei de cercetare: ( fara directorul de proiect si responsabilii de
parteneri)
Nr.
crt.

Nume, prenume

Titlul
didactic
ştiinţific*

Anul
naşterii

Doctorat
**

Semnătura

1
2
3
4
* La “Titlu didactic/ ştiinţific” completaţi cu una din variantele: Profesor / Conferenţiar / Lector / Asistent / CS I / CS II / CS III /
Cercetător
** La “Doctorat” completaţi cu una din variantele: DA / NU / Doctorand

8.2.1. Membrii echipei de cercetare
Se va face referire la:
o Experienţa anterioară a fiecărui membu al echipei, în domeniul temei propuse;
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PRIN ACEASTA SE CERTIFICĂ LEGALITATEA ŞI CORECTITUDINEA DATELOR
CUPRINSE ÎN PREZENTA CERERE DE FINANŢARE

DATA:

RECTOR
Nume, Prenume,:
Semnătura, Ştampila

DIRECTOR DE PROIECT,
Nume, Prenume,:
Semnătura:

RESPONSABIL PARTENER 1,

RESPONSABIL PARTENER 2,

Nume, Prenume:

Nume, Prenume:

Semnătura

Semnatura
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