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UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “CAROL 

DAVILA”DIN BUCUREȘTI 

PRORECTORATUL CU PROBLEME DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 

 

Aprobat CA,              Aprobat Senat, 

15.02.2022                                             17.02.2022 

 

GRANTURILE DE CERCETARE “CAROL DAVILA”  

- Competiție internă 2022 -   

REGULAMENT DE DESFAȘURARE 

 

Art 1. Această competiție se desfășoară în baza Statutului cadrelor didactice și a Legii nr. 

1/2011 a Educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și se conformează 

deciziilor Consiliului de Administratie din 15.02.2022, respectiv Senatului UMF “Carol 

Davila” din Bucureti din data de 17.02.2022. 

 

Art 2. Participanţii la competiţia internă trebuie să fie angajaţi ai UMF “Carol Davila” din 

București, pe perioadă determinată sau nedeterminată, care nu au împlinit vârsta de 40 de ani 

până 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 al UMF “Carol Davila”din București. 

 

Art 4. Un proiect se consideră participant în procesul de evaluare în urma depunerii 

formularului de “Cerere de finanţare”, care va contine: 

 

i. Partea A (partea aplicantului), care va conține și propunerea de proiect de cercetare (în 

limba engleză), concepută de aplicant în colaborare cu centrul gazdă (care trebuie să 

fie dintr-o țară eligibilă pentru programul Horizon Europe); 

ii. Partea B: Recomandarea Șefului de Disciplină; 

iii. Partea C: Acordul coordonatorului de proiect din centrul gazdă; 

iv. Partea D: Acordul centrului gazdă, care acceptă să primească aplicantul și să 

desfășoare proiectul de cercetare propus, punând la dispoziție infrastructura de 

cercetare.  
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Art 5. Durata unui grant de cercetare “Carol Davila” este de maxim 9 luni. La finalizarea 

acestuia se va depune un raport detaliat.  

 

Art 6. Valoarea unui grant de cercetare “Carol Davila” este de 2000 Euro/luna (valoarea 

totală maximă este de 18 000 Euro) și va începe în anul universitar 2021-2022. 

 

Art 7. Direcția de Cercetare-Dezvoltare-Inovare va acorda consultanță în redactarea 

proiectului și va aviza în prealabil aplicațiile, după verificarea criteriilor de eligibilitate. 

 

Art 8. Nu vor fi finanțate proiectele care au deja o altă sursă de finanțare. 

 

Art 9. Competiţia se desfășoară după următorul program: 

 

a. lansarea competiţiei: martie 2022 

b. perioada de depunere aplicații: martie-aprilie 2022 (se depun la Direcția de 

Cercetare-Dezvoltare-Inovare a UMF “Carol Davila” din București, care le 

avizează) 

c. perioada de evaluare proiecte depuse: 2-10 mai 2022 

d.  interviu: 11-13 mai 2022 

e. afișarea câștigătorilor burselor: 13 mai 2022 

 

Art 10. Comisia de evaluare va fi formată din specialiști în domeniul temei de cercetare 

abordate in cadrul  proiectului. Evaluarea se va desfășura conform unei „Fișe de evaluare”. 

 

Art 11. Se vor acorda maxim 4 granturi de cercetare “Carol Davila”. Câștigătorii edițiilor 

precedente ale competițiilor “Tineri cercetători” sau ale granturilor “Carol Davila” nu pot 

aplica. 

 

Art 12. Granturile de cercetare “Carol Davila” se vor desfășura cu respectarea 

Regulamentului de deplasare în țară și în străinătate al UMF “Carol Davila”. Cadrele 

didactice care se deplasează în străinătate în cadrul acestor granturi nu pot avea inițiativa 

încetării contractului de muncă pe o perioadă egală cu de cinci ori cea a stagiului. 

 

Art 13. Câștigătorii granturilor au obligația de a publica cel puțin un articol ca prim autor, 

într-o revistă cotată ISI cu un IF≥2, în perioada desfășurării proiectului și în plus încă max. 6 

luni după revenirea în țară.  

 

Art 14. Pentru toate articolele/lucrările publicate de către câștigătorii granturilor, aceștia vor 

menționa OBLIGATORIU afilierea la Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol 

Davila”, precum și susținerea cercetărilor prin grantul de cercetare “Carol Davila”. 

 

Art 15. Penalitățile corespunzătoare pentru nerespectarea prevederilor acestui Regulament se 

vor regăsi în Contractul încheiat între părți.  
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