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1. Scop  

Susţinerea membrilor Asociaţiei Știinţifice SOCIETATEA ROMÂNĂ DE BIOMATERIALE 

care activează în domeniul medical prin finanţarea unor proiecte de cercetare-dezvoltare 

cu grad ridicat de inovare, cu rezultate concrete şi impact real pe piaţa.  

Competitia de proiecte de cercetare BIOMAT-INOVA este organizata de asociaţia 

ştiinţifica SOCIETATEA ROMÂNĂ DE BIOMATERIALE in conformitate cu articolul 6 din 

Statut care mentioneaza faptul ca unul din obiectivele asociatiei stiintifice este “să 

coordoneze şi/sau să execute programe naţionale şi/sau teme de cercetare legate de 

obţinerea, testarea, procesarea şi utilizarea biomaterialelor şi a aplicaţiilor 

biomaterialelor”. 

 

2. Obiective  

2.1. Creșterea productivităţii, competitivității şi a calităţii dispozitivelor medicale utilizate 

în sistemul de sănătate. 

2.2. Încurajarea medicilor de a participa la activităţi de cercetare-dezvoltare care să 

conducă la lansarea în piaţă de dispozitive medicale inovative.  

2.3. Valorificarea și sprijinirea competenţelor tehnico-ştiinţifice existente în sistemul 

naţional de sănătate.  

2.4. Sprijinirea şi pregatirea specialiștilor din domeniul medical cu activitățile specifice de 

inovare și stabilirea unor potențiale parteneriate cu agenți economici (IMM) interesați de 

dezvoltarea și producerea unor dispozitive medicale inovative. Publicarea rezultatelor în 

reviste de impact. Proiectul de cercetare va trebui sa se finalizeze obligatoriu cu o cerere 

de brevet de invenție, dezvoltată pe baza cercetărilor proprii întreprinse pe durata 

proiectului de cercetare și cu publicarea a două lucrări științifice în reviste cotate sau 

indexate ISI. Directorul de proiect trebuie sa fie prim autor al acestora și să menționeze 

obligatoriu sursa de finanțare. 
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3. Condiții de participare  

3.1. Orice membru al Asociaţiei Știinţifice SOCIETATEA ROMÂNĂ DE BIOMATERIALE 

care activează în domeniul medical poate depune un singur proiect de cercetare la 

aceasta competitie; 

3.2. Pentru a depune o propunere de proiect este obligatorie susținerea directorului 

propunerii de proiect de catre o organizație publică sau privată din domeniul medical 

(universitate, spital, IMM, altele);   

3.3. Proiectele de cercetare trebuie să conducă la o accelerare a procesului de brevetare 

a unor noi dispozitive medicale inovative utilizabile in domeniul sănătate și trebuie să fie 

susținute logistic de către o organizație publica sau privată din domeniul medical (definită 

ca „beneficiar” al contractului de finantare); 

3.4. Proiectul de cercetare trebuie să rezolve o problemă de cercetare, dezvoltare și 

inovare punctuală, conform cu obiectul de activitate al beneficiarului. Proiectul de 

cercetare va trebui sa certifice faptul că abordează o problemă care suscită un potențial 

interes din partea unui agent economic (IMM) din țară. 

 

4. Buget  

Bugetul solicitat de aplicanți pentru un proiect de cercetare va trebui sa aibă o valoare 

minimă de 5000lei, repartizat pe diferite categorii de cheltuieli conform devizului, 

asigurată din bugetul propriu al asociaţiei ştiinţifice SOCIETATEA ROMÂNĂ DE 

BIOMATERIALE. Valoarea maximă a unui proiect de cercetare BIOMAT-INOVA este în 

valoare totală de 25.000 lei. 

 

5. Durata  

Proiectele de cercetare BIOMAT-INOVA se vor derula pe o perioadă de cel mult 15 luni 

de la data la care au fost semnate contractele dintre autoritatea contractantă, respectiv 

Asociaţia Știinţifică SOCIETATEA ROMÂNĂ DE BIOMATERIALE, și beneficiar, respectiv 

instituția care susține proiectul de cercetare. 
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Decontarea contractului este condiționată de prezentarea unui raport de activitate, care 

să certifice îndeplinirea obiectivelor asumate de către beneficiar, și a unui raport financiar, 

în care să fie justificate cheltuielile efectuate pentru realizarea proiectului de către 

instituție. Ambele rapoarte vor fi prezentate la finalizarea proiectului de cercetare. 

Autoritatea Contractantă nu va acorda avansuri la proiectele de cercetare BIOMAT-

INOVA aprobate spre finanțare. 

 

6. Criterii de eligibilitate  

6.1 Director de proiect:  

Orice membru al Asociaţiei Știinţifice SOCIETATEA ROMÂNĂ DE BIOMATERIALE care 

activează în domeniul medical poate depune un singur proiect de cercetare la aceasta 

competitie. La această competiție, nu pot depune propuneri de proiecte membrii 

Consiliului Director al Asociaţiei Știinţifice SOCIETATEA ROMÂNĂ DE BIOMATERIALE. 

Se impune ca directorul de proiect sa fie susținut de către o instituție publică sau privată 

din domeniul medical (universitate, spital, agent economic, altele), deoarece beneficiarii 

contractelor de cercetare vor fi aceste instituții.  

 

6.2. Beneficiar:  

Pot fi beneficiari ai proiectelor BIOMAT-INOVA institutiile care activeaza in domeniul 

medical (universitate, spital, agent economic, și altele).  Contractele de finanțare vor fi 

încheiate între Asociaţia Știinţifică SOCIETATEA ROMÂNĂ DE BIOMATERIALE și 

instituția care sustine proiectul de cercetare.  

Condițiile impuse beneficiarilor sunt: activeaza in domeniul medical; au avut activitate în 

ultimul exercițiu financiar încheiat și au o cifră de afaceri cel puțin egală cu valoarea 

solicitată; au personal angajat în ultimul exerciţiu financiar; nu este considerată „firmă în 

dificultate”, în sensul instrucţiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea şi 

restructurarea întreprinderilor în dificultate, elaborate la nivel european (publicate în OJC 

244/2004); beneficiarul solicitant nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii: • în stare 

de faliment ori lichidare, să aibă afacerile administrate de un judecător-sindic sau 

activităţile sale comerciale să fie suspendate ori să facă obiectul unui aranjament cu 

creditorii sau să fie într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; nu 
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şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 

către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete 

speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Propunerea de proiect de cercetare trebuie însoțită de o scrisoare de interes din partea 

unui IMM din țară, care să certifice faptul că proiectul de cercetare abordează o problemă 

care suscită un potențial interes. 

Beneficiarul va semna contractul de cercetare cu autoritatea contractantă, respectiv 

Asociaţia Știinţifică SOCIETATEA ROMÂNĂ DE BIOMATERIALE, respectiv 

reprezentanții legali ai instituției și directorul de proiect, și va asigura buna derulare a 

acestuia.  

Beneficiarul va primi contravaloarea sumei aferente contractului de cercetare după 

finalizarea acestuia. 

 

7. Finanţare  

Contribuţia maximă de la bugetul Asociaţiei Știinţifice SOCIETATEA ROMÂNĂ DE 

BIOMATERIALE pentru un proiect nu poate fi mai mare de 25.000 lei. Valoarea minimă 

a unui proiect nu poate fi mai mică de 5000lei, repartizat pe diferite categorii de cheltuieli 

conform devizului. 

Beneficiarul asigură finanțarea din surse proprii a proiectului până la finalizarea și 

decontarea acestuia de către Autoritatea Contractantă. 

 

8. Activităţi si cheltuieli eligibile  

Categoria de activități eligibile este inovare de produs de tipul dispozitivelor medicale şi 

protecţia drepturilor de proprietate intelectuală conform specificațiilor proiectului 

organizaţională în servicii. Categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute în HG 

134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de 

cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, similar 

proiectelor de cercetare finantate de la bugetul de stat.  

Pot fi decontate urmatoarele categorii de cheltuieli: 
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- cheltuieli privind stocurile: materii prime, materiale consumabile, inclusiv materiale 

auxiliare, piese de schimb, obiecte de inventar, materiale nestocate;  

- cheltuieli pentru deplasări, inclusiv pentru taxe de conferinta si taxe de publicare; 

- cheltuieli pentru taxe de brevetare 

- cheltuieli indirecte (maximum 10% din valoarea totala a contractului).  

Nu se accepta decontarea cheltuielilor de personal. 

Dacă situația o impune, se pot face realocări între categoriile de cheltuieli propuse inițial. 

 

9. Evaluarea proiectelor  

9.1 Depunere  

Depunerea proiectelor este conform calendarului competiției naționale de proiecte 

BIOMAT-INOVA.  

Depunerea proiectelor se face într-o singură etapă, de către directorul de proiect. Cererea 

de finanţare se scrie, în limba româna, conform Anexa 1 la prezentul pachet de informaţii, 

se semnează și se trimite versiunea scanată prin email, către autoritatea contractantă. 

Declarația de susținere a proiectului de cercetare de către un agent economic este 

prezentată în Anexa 2 la prezentul pachet de informații, va trebui semnată și ștampilată 

de reprezentantul legal, și anexată propunerii de proiect ca document separat.  

Propunerile de proiecte sunt verificate administrativ de către personalul Asociaţiei 

Știinţifice SOCIETATEA ROMÂNĂ DE BIOMATERIALE pentru a fi asigurată respectarea 

criteriilor de eligibilitate. Rezultatul este: ELIGIBIL / NEELIGIBIL. Proiectele cu calificativul 

ELIGIBIL intră în procesul de evaluare. Lista cu propunerile de proiecte declarate eligibile 

va fi afişată pe site-ul www.srb.ro . Contestaţiile referitoare la îndeplinirea criteriilor de 

eligibilitate se pot transmite prin email, prin fax, sau direct la sediul Asociaţiei Știinţifice 

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE BIOMATERIALE, într-un interval de 3 zile lucrătoare de la 

data afişării rezultatelor.  

9.2 Evaluarea proiectelor si publicarea rezultatelor evaluării  

Proiectele sunt evaluate de experţi recunoscuţi pe plan internaţional, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare. Fiecare evaluator îşi va declara în scris imparţialitatea şi competenţa 

în domeniu, precum şi confidenţialitatea, printr-un acord încheiat cu Asociaţia Știinţifică 

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE BIOMATERIALE. Evaluatorul se obligă ca în orice moment, 

http://www.srb.ro/
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pe parcursul procesului de evaluare, dacă constată că una dintre aceste condiţii nu este 

satisfăcută sau că se găseşte în conflict de interese, să notifice Autoritatea Contractantă, 

în scris. Fiecare propunere de proiect declarată eligibilă este evaluată, în mod 

independent, de cel puţin 2 experţi evaluatori. Aceştia acordă individual punctaje pentru 

fiecare criteriu, conform fişei de evaluare, prezentată în Anexa 3 la pachetul de informaţii. 

Punctajele acordate fiecărui criteriu sunt justificate prin comentarii sumative.  

Lista propunerilor de proiecte şi punctajul obţinut de fiecare dintre acestea, în ordine 

descrescătoare, va fi publicată pe site-ul SRB (www.srb.ro). 

Responsabilii de proiecte vor fi informaţi de raportului final de evaluare prin transmiterea 

unei notificări, prin email, la adresa specificată în propunerea de proiect.  

9.3 Contestaţii  

Responsabilii de proiect pot depune contestaţii în timp de 3 zile lucrătoare după data 

publicării rezultatelor evaluării. Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de 

procedură pe care candidatul le consideră neconforme cu precizările din pachetul de 

informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.  

Contestaţiile referitoare la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate se pot transmite prin email, 

prin fax, sau direct la sediul Asociaţiei Știinţifice SOCIETATEA ROMÂNĂ DE 

BIOMATERIALE, într-un interval de 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor.  

9.4 Rezultatele competiţiei  

Propunerile de proiecte sunt acceptate la finanţare în ordinea descrescătoare a 

punctajelor obţinute după evaluare, în funcție de bugetul Asociaţiei Știinţifice 

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE BIOMATERIALE.  

9.5 Contractarea proiectelor  

Pentru propunerile de proiecte acceptate la finanţare se încheie un contract de finanţare 

între două părţi: Autoritatea Contractantă, respectiv Asociaţia Știinţifică SOCIETATEA 

ROMÂNĂ DE BIOMATERIALE, si Beneficiar, respectiv instituția care susține proiectul de 

cercetare. Plata va fi realizată de Autoritatea Contractantă către Beneficiar după ce se va 

aviza activitatea desfaşurată. Pe perioada derulării proiectelor se acceptă existenţa 

eşecului în cercetare şi riscul producerii acestora în cadru contractelor de finanţare a 

proiectelor. Criteriile de acceptare a eşecului în cercetare pentru care nu există 

http://www.srb.ro/
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obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite de la bugetul de stat, sunt stabilite conform 

art.87 din OG 57/2002.  

 
 

Calendarul competiţiei 

ACTIVITATE TERMEN 

Lansare Competiţie 
 

22 august 2016 

Primire cereri de finanţare 
 

22 septembrie 2016, ora 12.00 

Afişare listă proiecte eligibile 
 

24 septembrie 

Primire contestaţii 24-27 septembrie 
 

Răspuns contestații 
 

28-30 septembrie 
 

Proces de evaluare 
 

01 octombrie – 15 octombrie 
 

Afișarea rezultatelor obținute 
 

17 octombrie 

Primire contestaţii 
 

18-21 octombrie 

Răspuns contestații 
 

21-24 octombrie 

Afișarea rezultatelor finale și a 
listei proiectelor admise la 
finanțare 
 

25 octombrie 
 

Contractare 
 

25-31 octombrie 2016 
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Anexa 1 

CERERE DE FINANȚARE 

A.  Scopul și obiectivele proiectului (1 pagină) 
 Prezentarea scopului proiectului 

 Prezentarea obiectivelor proiectului și a impactului estimat urmare a derulării cu succes a 
proiectului. 

B. Expertiza disponibilă (1-5 pagini) 

 Resursa umană implicată (prezentarea directorului de proiect și a membrilor nominalizați în 
echipa proiectului) - se prezintă experiența și expertiza asociată temei de proiect reflectată 
prin articole, brevete, granturi de cercetare, contracte cu industria, alte rezultate publice 
relevante. (max. 3 pag.) 

 Prezentarea instituției care va implementa proiectul de cercetare și infrastructura disponibilă 
(max. 1 pag.) 

 Prezentarea agentului economic interesat de implementarea proiectului de cercetare (max. 1 
pag.) 

C. Prezentarea conceptului de produs medical sau a tehnicii chirurgicale (1-5 pagini) 

 Prezentarea stadiului actual la nivel național și internațional 

 Prezentarea elementelor de noutate potențial a fi dezvoltate în proiect 

 Prezentarea rezultatelor preliminare obținute 

 Descrierea activităților care se vor desfășura pentru atingerea obiectivelor proiectului 

 Diseminarea rezultatelor proiectului 

 Bugetul proiectului, cu justificarea cheltuielilor de personal și de logistică:  
 

Nr. 
crt. 

Categorii de cheltuieli* 
Total  

1 Cheltuieli cu logistică  

2 Cheltuieli de deplasare  

3 Cheltuieli indirecte**  

 Total (1+2+3)  

 
* Nu se accepta subcontractari. 
** Maximum 10% din valoarea proiectului. 
 
D. Bibliografie (1 pagină) 
 
 

BENEFICIAR DIRECTOR PROIECT 
 

........................................... 
...................  

 
Reprezentant Legal 

 

 
.......................... 

 

 
Acest document va fi încărcat obligatoriu ca un fișier PDF neprotejat (document generat dintr-un fișier de 
text în PDF, şi NU document scanat) în platforma de depunere on-line.  
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Anexa 2 

Declarație Agent Economic 

    

 

 

Declarație Agent Economic 

 

Subsemnatul ........................................................................................................................., 

reprezentant legal al (denumire instituție)............................................................................, 

referitor la propunerea de proiect de cercetare cu titlul: 

“….............................................................................................................................................”, 

depusă la competiţia din anul 2016, la Competiția BIOMAT-INOVA organizată de Asociaţia 

Știinţifică SOCIETATEA ROMÂNĂ DE BIOMATERIALE declarăm pe proprie răspundere 

următoarele:  

1. Agentul economic certifică faptul că proiectul de cercetare propus abordează o problemă care 

suscită un potențial interes. 

2. Agentul economic nu se face vinovat de declaraţii inexacte, cu privire la informaţiile solicitate de 

Autoritatea Contractantă, în vederea selectării contractorilor.  

 

 

 

Data: 

 

Reprezentant legal, 

 

 Numele şi prenumele, 

Semnătura și Ştampila 
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Anexa 3 

Fișă de Evaluare 

  

 

 

Fișă de Evaluare 

 
1. Valoarea propunerii de proiect (între 10-40 pct.)  
Caracterul inovativ, relevantă și impactul scontat.  
Calitatea științifică a proiectului, inclusiv fezabilitatea acestuia.  
 
2. Profilul științific al directorului și a echipei de proiect (între 10-40 pct.)  
Capacitatea științifică demonstrată de a propune și conduce cu succes cercetări cu 
relevantă și impact științific major.  
 
3. Profilul beneficiarului și al agentului economic interest (între 10-40 pct.) 
Capacitatea științifică demonstrată de a propune și conduce cu succes cercetări cu 
relevanță și impact științific major. Relevanța agentului economic în domeniul medical.  
 
Legendă:  
 
Se va acorda nota numai după ce au fost scrise comentariile (corecte, complete și 
consistente) în concordanță cu semnificația fiecărui punctaj, după cum urmează: 
 

10 sau 15  Necompetitiv  
 

Propunerea nu tratează corespunzator criteriul sau acesta 
nu poate fi evaluat din cauza informațiilor care lipsesc sau 
sunt incomplete.  

20  Slab  
 

Propunerea abordează pe larg criteriul dar există puncte 
slabe semnificative.  

25  Bine  
 

Propunerea abordează bine criteriul, cu toate că ar fi 
necesare îmbunătățiri.  

30 sau 35  Foarte bine  
 

Propunerea abordează foarte bine criteriul, cu toate 
acestea sunt încă posibile anumite îmbunătățiri.  

40  Excelent  
 

Propunerea abordează cu succes toate aspectele 
relevante ale criteriului. Orice deficiențe aparute sunt 
minore.  

 
Punctajul maxim care poate fi obținut de o propunere de proiect este de 120 
puncte. 
 
Propunerile de proiecte care vor obține un punctaj mai mic de 75 puncte nu vor fi 
admise la finanțare. 


