
Condiţii de eligibilitate 
 
Categorii de organizații și entități eligibile: 
• institute naţionale de cercetare-dezvoltare; 
• institute, centre sau staţiuni de cercetare ale Academiei Române şi de 
cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramură; 
• institute de învăţământ superior acreditate sau structuri ale acestora; 
• institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul 
societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome de interes 
naţional. 
• institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca 
instituţii publice; 
• institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul 
societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome sau ale 
administraţiei publice centrale şi locale; 
• centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor 
acorduri internaţionale; 
• alte instituţii publice sau structuri ale acestora, care au în obiectul de 
activitate cercetarea- dezvoltarea. 
• unităţi de cercetare-dezvoltare organizate ca societăţi comerciale; 
• societăţi comerciale, precum şi structurile acestora care au în obiectul de 
activitate cercetare-dezvoltare; 
• instituţii de învăţământ superior private acreditate sau structuri ale 
acestora. 
 
 
Condiţii specifice: 
• Activitate relevantă, dovedită de fişa instituţiei participante la competiţie, 
semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al instituţiei



GRILA DE EVALUARE A PROPUNERILOR DE PROIECT 
 

Propunerea de proiect va fi evaluată conform următoarelor criterii: 
 
1. Adecvarea temei propuse la tematica impusă a competiției de proiecte  20p 
2. Caracterul inovativ în raport cu stadiul actual pe plan național şi internațional 30p 
3. Claritatea activităților și a livrabilelor propuse;      15p 
4. Justificarea bugetului și a calendarului estimativ de realizare a proiectului (raport 
resurse/timp/rezultate, din planul de realizare);       20p 
5. Experiența relevantă a organizației ce propune proiectul în domeniul temei propuse și a 
tematicii competiției         15p 

 
  



 ANEXA 1 
SCRISOARE DE INTENŢIE  

pentru participarea în cadrul competiţiei de proiecte de cercetare  
în domeniul ortopedie 

 
în urma anunţului dumneavoastră privind competiţia de proiecte de 

cercetare în domeniul ortopedie, ne exprimăm intenţia de a participa cu 
următoarea propunere de proiect ……………………………………………….. 

……………………………………………………...  (denumirea organizaţiei) se 
încadrează în categoriile de solicitanţi/parteneri eligibili pentru competiţia de 
proiecte. 

De asemenea, organizaţia noastră a acumulat experienţă în domeniul 
proiectului, dispune de personal specializat şi de resurse materiale pentru 
realizarea obiectivelor acestui proiect. 

Prezentăm succint experienţa organizaţiei:  
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
............................................................... 
 

Având în vedere cele prezentate, considerăm că organizaţia noastră poate 
realiza activităţile acestui proiect. 
 
Data,  
 
Reprezentant legal, 
 
Nume si prenume, 
 
Semnătura şi ştampila 
 
 
 
 
  



ANEXA 2 

FIŞA DE IDENTIFICARE 

Denumire organizaţie  

Acronim  

Cod de înregistrare fiscală  

Număr de înregistrare în 
Registrul Comerţului 

 

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor 

 

Anul înfiinţării  

Date de contact  
(adresă, tel., fax, e-mail) 

 

Persoana de contact  
(nume, poziţia în organizaţie)  

Descrierea activităţii organizației, 
relevantă pentru acest proiect 

vă rugăm să descrieţi activitatea organizaţiei, 
relevantă pentru domeniul acestei competiţii 

Anul 2016  

Număr mediu de angajaţi  

Cifra de afaceri  

Profitul net al exerciţiului 
financiar (conform bilanţ) 

 

Pierderea netă a exerciţiului 
financiar (conform bilanţ) 

 

 
Data, 
 
Reprezentant legal, 
 
Nume si prenume, 
Semnătura şi ştampila



 

ANEXA 3 
 

CONTRACT DE FINANŢARE 
 

Ca urmare a Competiţiei de proiecte de cercetare în domeniul ortopedie 
organizată în perioada ..................................... ......... şi a procesului verbal de 
evaluare  nr. …..... /................ 
1. Părţile 
[Persoanajuridică] .............................................. cu sediul în str. 
............................................nr. ........., localitatea .........................., 
judeţul……………., România, cod poştal ..........................., telefon: ................., 
fax: ......................, poştă electronică: ....................................... cod fiscal 
..........................., reprezentat prin (persoana fizică, nume, prenume, funcţia 
deţinută) .............................pe de o parte, în calitate de Beneficiar, 
 

și 
 

[Persoana juridică] ............................................................, cod de identificare 
fiscală ............................,  înregistrată la sub nr. ........../............/.................,
cu sediul în localitatea ...................................................,   str. 
............................ ................, nr. ........................, sectorul/judeţul 
........................................., România, telefon ...................... fax..................., 
poştă electronică ......................................................., reprezentată legal 
prin ................. (funcţia deţinută ......................................................), 
identificat prin .............................., în calitate de Furnizor de servicii,  
 
au convenit încheierea prezentului Contract de Finanţare, în următoarele condiţii: 
 
Art.l Obiectul Contractului 
Obiectul prezentului contract de finanţare îl constituie finanţarea de către 
Beneficiar şi execuţia de către Furnizorul de servicii a proiectului (titlul 
proiectului) …………………… 
………............................................................................................................
......................................................, corespunzător propunerii de proiect 
descrise în Anexa 1 si în Anexa 2 - Planul de realizare, ce fac parte integrantă a 
prezentului contract. 
 
Art 2. Durata Contractului 
2.1 Contractul intră în vigoare la data semnării şi atribuirii numărului de contract 
de către Beneficiar. Furnizorul de servicii începe execuţia proiectului prevăzut in 
prezentul contract la data de .....................................  
2.2 Durata contractului este de 12 luni de la data intrării în vigoare. 
2.3 Furnizorul de servicii încheie execuţia completă a proiectului, obiect al 
prezentului contract, la data de .................. 
2.4  Contractul încetează la data la care au fost îndeplinite de către Furnizorul de 
servicii toate obligaţiile de raportare aferente execuţiei proiectului, de returnare 
a avansurilor nejustificate sau de plată a penalităţilor prevăzute de prezentul 
contract şi la care au fost îndeplinite de către Beneficiar toate obligaţiile de plată 
prevăzute de prezentul contract. 
 
Art. 3 Valoarea Contractului 
3.1 Valoarea totală a contractului este de 25.500 lei, reprezentând suma totală 
alocată proiectului. 



 

 
Art. 4 Recepția serviciilor și modalitățile de plată 
4.1. Proiectul se va preda și aviza pe baza unui proces verbal semnat de ambele 
părți. 
4.2. În termen de 30 zile de la semnarea contractului, Beneficiarul va achita către  
Furnizorul de servicii un avans de 40% din valoarea contractului. 
4.3. În termen de 10 zile de la semnarea P.V., Furnizorul de servicii va emite 
factura. 
4.4. În termen de 30 de zile de la primirea facturii, Beneficiarul va achita suma 
în contul Furnizorului de servicii 
 
Art. 5 Condiții de Încetare a Contractului 
5.1 Contractul încetează în următoarele condiții: 
a) Prin ajungere la termen 
b) Cu anticipație, prin acordul părților sau prin neîndeplinirea clauzelor 
contractuale 
 
Art. 6 Forța Majoră 
6.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen 
sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau parţial - a oricărei 
obligaţii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau 
executarea necorespunzatoare a obligaţiei respective a fost cauzata de forţa 
majora, asa cum este definita de lege. 
6.2. Partea care invoca forţa majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in 
termen de 60 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in 
vederea limitării consecinţelor lui. 
6.3. Daca in termen de 90 de zile de ia producere, evenimentul respectiv nu 
incetează, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului 
contract fara ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese. 
 
Art.7. Litigii 
7.1. Părţile au convenit ca toate neintelegerile privind prezentul contract sa fie 
rezolvate pe cale amiabila de reprezentanţii lor. 
7.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părţile 
se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. 
 
Art. 8. Clauze Finale 
8.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional incheiat 
intre părţile contractante. 
8.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din 
cuprinsul sau, reprezintă voinţa părtilor si înlatura orice alta intelegere verbala 
dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 
8.3. In cazul in care părţile isi incalca obligaţiile lor, neexercitarea de partea 
care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin 
echivalent bănesc a obligaţiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest 
drept al sau. 
8.4. Prezentul contract a fost incheiat azi, xx.xx.xxxx, in 2 (două) exemplare, 
cate unul pentru fiecare parte 
 
Beneficiar 
 

Furnizor de servicii


