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Program de cercetare 
 

 
Ghidul solicitantului - 2014 

 
I. INFORMAŢII GENERALE 

Fundaţia EUROMONITOR PENTRU EXCELENTA în colaborare cu ARGESFARM SA şi Asociaţia 
Română de Endodonţie lansează competiţia dedicată proiectelor comune de cercetare. 
Scopul principal al apelului este de a stimula activităţi comune de cercetare si dezvoltare 
interdisciplinare. Fundaţia Euromonitor pentru Excelenta, în colaborare cu instituţii, asociaţii 
profesionale şi firme prodigioase, încurajează şi facilitează activităţile de cercetare cu valoare 
ştiinţifică ridicată şi cu aplicabilitate practică deosebită. 

Competiţia este deschisă ariilor tematice: 

 Confluenţa proceselor inflamatorii locale şi sistemice cu bolile cardiovasculare. 

 Sanatatea orală – Interdisciplinaritate 

 

Echipele de cercetare care aplică pentru finanţare se supun criteriilor de eligibilitate 
naţionale. Finanţarea va fi acordată pentru o perioadă de maximum 6 luni. 
Pot participa echipe de cercetare din organizaţii de cercetare (universităţi, institute de 
cercetare etc.) şi intreprinderi.  

Depunerea propunerilor de proiecte se va face pana la data de 11 decembrie 2014 la adresa 
de mail burse@euromonitor.ro. Propunerea de proiect va conţine 2000-3000 de cuvinte, 
conţinând scopul si relevanţa cercetării.  Durata proiectelor nu va trebui să depăşească 6 luni. 

Proiectele elegibile vor fi evaluate şi selectate de o comisie de specialişti. Rezultatele privind 
proiectele câştigătoare vor fi comunicate la sediul Fundaţiei Euromonitor pentru Excelenţa în 
data de 16 decembrie 2014. 
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II. CONDIŢII GENERALE 

II.1. Procedura de prezentare a proiectelor spre finanţare 

Proiectele trebuie să prezinte în mod clar scopul cercetării, material şi metodă de lucru, 
direcţia de cercetare, evaluare comparative cu studii similar. 

Proiectele se vor prezenta în format electronic şi trimise la burse@euromonitor.ro 

Proiectele trebuie să fie însoţite de următoarele anexe: 

- contract de parteneriat între toate organizaţiile/instituţiile implicate în 
implementarea proiectului, 

- C.V.-ul coordonatorului de proiect, 

Anexele se vor expedia într-un singur exemplar. 

Copia simplă a statutului și a înregistrării juridice aferente vor trebui trimise doar de către 
organizațiile ale căror aplicații vor fi selectate pentru finanțare. 

 
 

Cererea de finanțare, împreună cu anexele, se vor expedia prin poştă/curier sau pot fi 
depuse personal la adresa: 

Fundaţia EUROMONITOR 

PENTRU EXCELENTA,  

Calea Floreasca nr. 167,  

Bucuresti, sector 1 

 

II.2. Realizarea grafică 

  
Propunerile de proiect se vor încadra în 2000-3000 de cuvinte, titlurile fiind subliniate pentru claritatea prezentării. 
Scrisul utilizat va fi Times New Roman, mărimea 12. 

 

II.3. Durata proiectelor propuse spre finanţare 

Proiectele trebuie derulate într-o perioadă maximă de 6 luni. 

Data de începere a proiectelor poate fi cel mai devreme la data de 20.12.2014, iar proiectele 
trebuie finalizate până la data de 20.06.2015. 
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II.4. Condiţii de eligibilitate 

Aplicanţi eligibili pentru finanţare: 

- Echipe de cercetători, personal didactic din domeniul medical, organizaţii 
autonome, non-partizane, fără scop lucrativ (non-profit), care funcţionează în 
România conform Ordonanţei de Guvern 26/2000 cu activităţi în domeniul medical 
şi al sănătăţii orale, cu experienţă în activitatea educaţională.  

 
 

II.5. Condiţii de eligibilitate ale proiectelor 

Fondul maxim solicitat este de maxim 6.000 lei.  

Activităţi eligibile: 

- Programe tip  

 

Proiecte/activităţi neeligibile: 

- proiectele sosite la sediul Fundaţiei pentru Parteneriat după data limită, 

- proiectele care nu conţin toate anexele cerute, 

- proiectele care nu se înscriu în obiectivele şi activităţile acestui program, 

- proiectele care sunt planificate pe o perioadă mai lungă de 6 luni, 

- proiectele în care bugetul nu respectă limitele prevăzute în ghidul solicitantului 
(limita maximă a finanţării solicitate, limita minimă a contribuţiei proprii), 

- cereri de finanţări individuale (ex: burse, sponsorizări pentru călătorii), împrumuturi, 
proiecte şi activităţi de cercetare ştiinţifică, investiţii financiare. 

 

II.6. Selecţia proiectelor 

Toate proiectele depuse vor primi un număr de înregistrare, care va fi comunicat organizaţiei 
prin e-mail şi va fi folosit în toată corespondenţa viitoare. 

Organizaţiile sau proiectele care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate vor fi respinse. 
Organizaţiile, ale căror proiecte nu au fost selecţionate, vor fi informate în scris/e-mail. 

Nu se asumă sarcina înapoierii sau copierii documentelor primite. Vă sugerăm să păstraţi 
propria copie a proiectului la organizaţie / echipă de cercetători. De asemenea, vor fi 
informate în scris persoanele/ organizaţiile/personal didactic ale căror proiecte au fost 
selecţionate, menţionând, după caz, condiţiile solicitate în vederea semnării acordului de 
finanţare. 

 
II.7. Condiţii de finanţare 

Contribuţia organizaţiei/ echipei de cercetători/personalului didactic solicitante la 
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realizarea proiectului va fi de minim 20% din bugetul  to tal  al proiectului şi poate fi parţial 
sau integral în fonduri şi/sau în natură (ex: comunicaţii, cheltuieli legate de sediu, 
echipamentele puse la dispoziţie pentru realizarea proiectelor, etc.). 

Beneficiarii se vor angaja la prezentarea unor rapoarte după o perioadă de trei luni. 
Proiectele vor fi monitorizate, inclusiv prin vizite la faţa locului şi evaluate de personalul  
programului sau de specialişti/experţi delegaţi. 

În cazul în care beneficiarul primeşte fonduri pentru respectivul proiect şi din alte surse, ea va 
evidenţia aceste surse şi sumele primite, separat de cele acordate de Fundaţia EUROMONITOR 
PENTRU EXCELENTA. Materialele care sunt rezultatul unui proiect finanţat de Fundaţia 
EUROMONITOR PENTRU EXCELENTA  şi  ARGESFARM SA, vor menţiona numele finanţatorilor. 

Fundaţia EUROMONITOR PENTRU EXCELENTA si  ARGESFARM SA  nu sunt răspunzătoare de 
eventualele pagube produse către terţi, de organizaţii, în timpul desfăşurării proiectelor 
finanţate de ele. Orice modificare faţă de acordul cu finanţatorul, apărută în cursul realizării 
proiectului, trebuie în prealabil aprobată în scris de finanţator. 

 
 

II.8. Valoarea şi modalitatea de plată a finanţărilor 

Plata finanţării se va face în tranşe, conform condiţiilor din contractul de finanţare, prin 
virament bancar în lei. 

Plata se va face în felul următor: 

- 50% din suma aprobată după semnarea acordului de finanţare, 

- 40% din suma aprobată după trimiterea raportului intermediar, 

- 10% din suma aprobată după trimiterea raportului final (beneficiarul va cheltui în 

avans şi suma aferentă acestui procent). 

 
 
 
 

III. CRITERII DE SELECŢIE A CERERILOR DE FINANŢARE 
 

III.1. Criterii de eligibilitate 

Aplicația va fi respinsă dacă: 

- este incompletă sau nu s-a folosit formularul standard al programului, 

- nu sunt incluse anexele solicitate, 

- organizaţia/echipa de cercetători/ personalul didactic applicant/ă este neeligibilă, 

- nu se respectă data limită de depunere, 
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- nu este semnată şi ştampilată în original, 

- este planificată pe o perioadă mai lungă de 6 luni, 

- bugetul nu respectă limita maximă a finanţării solicitate, limita minimă a contribuţiei 
proprii - minim 20% din bugetul total al proiectului). 

Aplicațiile care nu îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate vor fi excluse din procesul de 
evaluare. 

 
 
 

III.2. Criterii propriu-zise de evaluare 

Organizaţia şi partenerii: 

- experienţa solicitantului şi a partenerilor acestuia în management de proiect, inclusiv 
capacitatea de a gestiona bugete, 

- experienţa, competenţele profesionale şi calificările în domeniul de cercetare  

- existenţa partenerilor şi nivelul de implicare al fiecăruia (descrierea clară  a 

activităţilor desfăşurate de fiecare partener). 

 
 

Proiectul – relevanţa, analiza situaţiei, metodologie, rezultate: 

- proiectul răspunde scopului programului, 

- proiectul răspunde unei nevoi reale - problema abordată este bine identificată, clar 

descrisă, fundamentată cu date şi argumente convingătoare, iar grupul/ grupurile 

ţintă sunt definite clar şi cuantificate, 

- activităţile sunt realiste şi fezabile în corelaţie cu resursele proiectului, 

- planificarea coerentă a activităţilor (claritatea şi fezabilitatea planului de acţiune al 

proiectului), 

- formularea rezultatelor în termeni cuantificabili, măsurabili şi verificabili şi a 

indicatorilor cantitativi si calitativi, 

- numărul persoanelor implicate în derularea proiectului este adecvată atingerii 

obiectivelor, 

- modalităţile de promovare ale activităţilor proiectului sunt menţionate şi descrise, 

- existenţa ideilor creative în ceea ce priveşte metodele de implicare a comunităţii şi 

derularea activităţilor, 

- proiectul include activităţi eficiente pentru a asigura continuarea, valorificarea şi 
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integrarea rezultatelor după finalizarea proiectului, din punct de vedere financiar şi 

instituţional. 
 

Buget: 

- justificarea cheltuielilor propuse în relaţie cu rezultatele aşteptate – (raport cost - 
eficienţă), 

- activităţile sunt realiste şi rezonabil bugetate - bugetul este suficient detailat. 
 
 
 

 
Contact: 

Fundația EUROMONITOR PENTRU EXCELENTA 

burse@euromonitor.ro 


