
ASOCIAȚIA NAŢIONALĂ A FARMACIŞTILOR DE SPITAL DIN ROMÂNIA 

 
COMPETIȚIE DE GRANTURI DE CERCETARE 

REGULAMENTUL COMPETIȚIEI 
 

SCOP 
Competiția de granturi de cercetare lansată de ASOCIAȚIA NAŢIONALĂ A 

FARMACIŞTILOR DE SPITAL DIN ROMÂNIA are ca scop încurajarea și susținerea 
cercetării în domeniul medico-social în vederea creșterii serviciilor oferite de către farmaciştii de 
spital, îmbunătăţirii calităţii muncii şi a creşterii gradului de satifacţie profesională. 

OBIECTIVE 
- Îmbunătățirea condițiilor de asistență medico-socială a pacienților. 
- Creșterea nivelului de pregătire a farmaciştilor de spital în vederea îmbunăţirii calităţii 

muncii şi a creşterii gradului de satisfacţie profesională. 
- Sprijinirea dezvoltării serviciilor oferite de către farmaciştii de spital. 
- Dezvoltarea cercetării științifice în domeniul medico-social și valorificarea rezultatelor 

acesteia pentru creșterea calității îngrijirii oferite de către farmaciştii de spital şi a calităţii 
vieţii profesionale. 

 
CRITERII DE ELIGIBILITATE 

- Directorul de grant trebuie să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior si sa 
dovedeasca experienta in cercetare 

- Directorul de grant și membrii echipei de cercetare nu pot fi membri ai ASOCIAȚIEI 
NAŢIONALE A FARMACIŞTILOR DE SPITAL DIN ROMÂNIA 

- Cercetarea propusă nu este finanțată din alte surse. 
 
DURATA  
Durata grantului de cercetare este de 18 luni, începând din momentul semnării contractului 

de cercetare. 
  

BUGETUL  
Bugetul proiectului este de 4500 ron. 

  
PROCEDURA DE DEPUNERE, EVALUARE ȘI SELECTARE A 

PROPUNERILOR DE CERCETARE 
Propunerile de cercetare se redactează prin completarea formularului de aplicație afișat pe 

site-ul ASOCIAȚIA NAŢIONALĂ A FARMACIŞTILOR DE SPITAL DIN ROMÂNIA 

http://www.anfsr.ro/  

 



Propunerile de cercetare se trimit in format PDF, semnate, pe adresa office@anfsr.ro   
 Dosarul trebuie să conțină: 

- Propunerea de cercetare - redactată conform formularului de aplicație postat la 
http://www.anfsr.ro/  

- CV-urile directorului și grant și ale membrilor echipei de cercetare 
- Declarație privind conflictual de interese 
- Declarație privind dubla finanțare 

 
Evaluarea propunerilor de cercetare va fi realizată de trei evaluatori externi. Evaluarea 

este anonimă, iar evaluatorii au obligația de a păstra confidențialitatea asupra propunerilor de 
cercetare evaluate. 

Evaluarea se va face conform grilei de evaluare, prin acordarea unui punctaj cuprins între 1 
(minim) și 5 (maxim) pentru fiecare criteriu de evaluare. Punctajul total se obține prin însumarea 
punctajelor acordate la toate criteriile de evaluare. Punctajul final este media aritmetică a 
punctajelor acordate de către cei trei evaluatori. 

Selectarea propunerilor de cercetare se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor 
rezultate în urma evaluării. Punctajul minim de calificare este de 30 de puncte. 

 
Calendarul competiției: 

- 13.05.2016 - Publicarea anunțului de lansarea programului de granturi de cercetare pe site-
ul http://www.anfsr.ro/  

- 13.05.2016- 27.05.2016 - Depunerea propunerilor de cercetare. 
- 28.05-02.06.2016 - Evaluarea propunerilor de cercetare depuse. 
- 03.06.2016 - Comunicarea rezultatelor competiției (telefonic sau prin e-mail directorului 

de grant) și afișarea acestora pe site-ul ASOCIAȚIA NAŢIONALĂ A FARMACIŞTILOR 
DE SPITAL DIN ROMÂNIA. 

- 04.06-08.06.2016 - Semnarea contractelor de cercetare între directorii de grant de cercetare 
și ASOCIAȚIA NAŢIONALĂ A FARMACIŞTILOR DE SPITAL DIN ROMÂNIA. 

 


