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Regulament de desfasurare 

 

Art 1. Această competitie se desfăsoară în baza Statutului cadrelor didactice si a legii nr 1/2011 
a educatiei nationale si se conformeaza deciziilor Senatului UMF Carol Davila Bucuresti din 
22.06.2015 si a Consiliului de Administratie din 28.07.2015. 
Art 2. Participanţii la competiţia internă pot fi angajaţi pe perioada nedeterminata ai UMF Carol 
Davila Bucuresti, care nu au împlinit varsta de 40 de ani pană la data limită a depunerii 
aplicaţiei. 
Art 3. Tema de cercetare a proiectului trebuie să se înscrie în temele de cercetare prevăzute de 
Planul de cercetare a UMF Carol Davila Bucuresti. 
Art 4. Un proiect se consideră participant în procesul de evaluare în urma depunerii formularului 
de “Cerere de finanţare”, care va contine: 

 Partea A: partea aplicantului, care va contine si propunerea de proiect de cercetare (in 
limba engleza), facuta de aplicant in colaborare cu centrul gazda (care trebuie sa fie dintr-
o tara eligibila pentru programul Horizon 2020); 

 Partea B: recomandarea Sefului de Disciplina; 
 Partea C: acordul coordonatorului de proiect din centrul gazda; 
 Partea D: acordul centrului gazda, care accepta sa primeasca aplicantul si sa desfasoare 

proiectul de cercetare propus, punand la dispozitie infrastructura.  
Art 5. Durata bursei este de 6-12 luni. Bursa se va finaliza prin depunerea unui raport detaliat.  
Art 6. Bursa este in valoare de 1500 Euro/luna (TOTAL: 9000-18000 Euro) si va incepe in 2016. 
Art 7. Departamentul de Granturi si Cercetare Stiintifica va acorda consultanta in redactarea 
proiectului si va aviza in prealabil aplicatiile, dupa verificarea criteriilor de eligibilitate. 
Art 8. Nu vor fi finantate proiectele care au deja o alta sursa de finantare. 
Art 9. Competiţia se desfăsoară după următorul program: 

a. lansarea competiţiei: 10 septembrie 2015 



b. perioada de depunere aplicatii: 16 - 20 noiembrie 2015 (se depun la Departamentul de 
Granturi si Cercetare Stiintifica al UMF Carol Davila Bucuresti, care le avizeaza) 
c. perioada de evaluare proiecte depuse: noiembrie - decembrie 2015 
e. interviu: decembrie 2015 – ianuarie 2016 
f. afisarea castigatori burse: ianuarie 2016 

Art 11. Comisia de evaluare va fi formata din specialisti, în conformitate cu tema de cercetare a 
proiectului. Evaluarea se va desfăsura conform unei „Fise de evaluare”. 
Art 13. Numărul MAXIM total de burse câstigătoare va fi de 10. Castigatorii editiilor 2012-2014 
a proiectelor “Tineri cercetatori” nu pot aplica. 
Art 14. Bursele se desfasoara cu respectarea Regulamentului de deplasare in tara si in strainatate 
a UMF Carol Davila (din 11 noiembrie 2013). Cadrele didactice care se deplaseaza in strainatate 
in cadrul acestor granturi nu pot avea initiativa incetarii contractului de munca pe o perioada 
egala cu de cinci ori cea a stagiului. 
Art 15. Castigatorii granturilor au obligatia de a publica pe perioada grantului plus inca 6 luni 
dupa revenirea in tara cel putin un articol intr-o revista cotata ISI cu un Factor de Impact mai 
mare sau egal cu 1. 
Art 16. Toate articolele/lucrarile publicate de catre castigatorii granturilor in legatura cu aceste 
proiecte vor avea afilierea OBLIGATORIE a autorului la Universitatea de Medicina si 
Farmacie Carol Davila si specificarea sustinerii din partea UMF in cadrul acestui grant. 
Art 17. Penalitatile corespunzatoare pentru nerespectarea prevederilor acestui regulament se vor 
regasi in contractul incheiat intre parti.  


