INSTITUTUL DE
CERCETĂRI
“ACADEMICIAN IOAN
HĂULICĂ”

CALENDARUL COMPETIȚIEI
DE PROIECTE INTERNE DE CERCETARE
2019-2020

1. Prezentare
Scop: Prin aceste tipuri de proiecte de cercetare, Universitatea Apollonia din Iași urmărește
promovarea cercetării științifice în scopul obținerii de rezultate competitive pe plan național și
internațional cu implementare în domeniul medical și socio-uman.

2. Obiective
1. Promovarea cercetărilor originale și creșterea capacității de cercetare, cu implicații favorabile
asupra competitivității cercetătorilor instituției pe plan național și internațional.
2. Valorificarea rezultatelor obținute în urma cercetărilor efectuate în reviste ISI și BDI,etc.
3. Creșterea capacității cadrelor didactice și cercetătorilor de a candida cu succes la proiecte de
finanțare naționale, europene și internaționale ;
4. Dezvoltarea de resurse umane de calitate în Universitatea „Apollonia” din Iași
Lansarea competitiei va fi anunțată pe site-ul Universității.

3. Calendarul competiției
Lansarea competiției
Depunerea proiectelor
Analiza cererilor de finanțare în Comisia de cercetare
Aprobarea proiectelor în Consiliu de administrație
Avizarea proiectelor de către Senat
Comunicare rezultatelor pe site
Semnarea contractelor și obținerea avizului Comisiei de etică a
cercetării
Desfășurarea grantului
Depunerea raportului final științific

30.09.2019
01.10.2019-18.10.2019
18.10.2019-23.10.2019
24.10.2019
24.10.2019
28.10.2019
28.10.2019-31.10.2019
01.11.2019-31.10.2021
01.11.2020-15.11.2021

INSTITUTUL DE
CERCETĂRI
“ACADEMICIAN IOAN
HĂULICĂ”

4. Durata
Durata grantului este de 24 luni.

5. Criterii de eligibilitate
5.1. Fiecare candidat poate depunde mai multe proiecte dar i se poate aproba doar unul ca
director de grant cu finanțare internă;
5.2. Directorul propunerii de proiect trebuie să fie cercetător/asistent/șef de lucrări/conferențiar/
profesor, angajat prin contract de muncă, pe toată perioada derulării proiectului, în cadrul
Universității „Apollonia” din Iași
5.3. Un membru al echipei poate fi din afara Universității „Apollonia” din Iași.

6. Structura echipei de cercetare
Structura echipei este următoarea:
 Un director de proiect;
 Un număr de 3-6 membri: cadre didactice, cercetători, studenți.

7. Cheltuieli eligibile
Cheltuieli de logistică necesare pentru finalizarea cercetătorilor – consumabile de
laborator, cheltuieli materiale, echipamente etc.;
Subcontractarea unor lucrări aferente grantului nu este considerată cheltuială eligibilă.
8. Criteriul minim de performanță
Criteriul minim de performanță este reprezentat de 1 articol publicat în reviste cotate ISI
sau echivalent (1 articol ISI – 2 articole BDI).

9. Structura cererii de finanțare
Modelul pentru cererea de finanțare se regăsește în Anexa 1.
Anexa 1
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Aviz etic
CERERE DE FINANȚARE
PROIECT DE CERCETARE
1. Titlul proiectului: (Max. 200 caractere cu spaţii)

2. Date personale ale directorului de proiect :
2.1. Nume:
2.2. Prenume:
2.3. Facultate:
2.4. Departament:
2.5. Telefon:
2.6. E-Mail
3. Lista membrilor echipei de cercetare: (maxim 7 membri, fără directorul de proiect)
Titlul didactic
Nr. crt.
Nume şi prenume
ştiinţific *
1
2
3
4
5
6

4. Termeni cheie (max 5 termeni ):

5. Durata proiectului
01.11.2019-31.10.2021
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6. Rezumatul proiectului: (Max. 2000 caractere cu spaţii)

7. Descrierea proiectului de cercetare
7.1 Etape de realizare a proiectului :
Fiecare proiect conține patru etape de realizare a proiectului de cercetare finalizate cu un Raport
de Etapa și un Raport Final.

Etapa
Etapa I:
Etapa II
Etapa III
Etapa IV
Prezentare Raport final

Perioada de desfășurare a etapei
Noiembrie 2019 –Martie 2020
Aprilie 2020 – Septembrie 2020
Octombrie 2020 – Februarie 2021
Martie 2021 – Iulie 2021
Septembrie 2021- Octombrie 2021

7.2. Planul de lucru ce include şi o estimare a timpului alocat proiectului, de către fiecare
membru al echipei de proiect (Diagrama Gantt)
7.3. Modul de valorificare/diseminare a rezultatelor cercetării (publicarea de articole,
participarea la conferinţe etc.).
7.4. Măsurile prevăzute pentru respectarea normelor deontologice ale cercetării.
7.5. Resurse şi buget.
Bugetul alocat aprobat în senat pentru un proiect cu finanțare internă este de10000 de lei.
7.6. Obligațiile Institutului de cercetari „Acad. Ioan Haulică”
-

Să asigure suportul logistic necesar pentru buna desfășurare a proiectului de cercetare pe
toată perioada desfășurării grantului.

7.7. Obligațiile echipei de cercetare
-

Să asigure și să facă dovada cercetării în cadrul proiectului cu finantare internă prin
prezentarea rapoartelor de etapă, raportului final.
Să respecte protocolul de lucru întocmai pentru care s-a obținut AVIZUL ETIC.
Să disemineze rezultatele obținute în urma cercetării în comunitatea academică.
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