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REGULAMENT DE ACORDARE A BURSELOR DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ SRAIC
Cercetarea științifică trebuie înțeleasă ca o componentă fundamentală a dezvoltării specialității de
Alergologie și Imunologie Clinică, fiind o misiune asumată a societății. Misiunea membrilor SRAIC este de a
genera și de a transfera cunoaștere către societate prin cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer
tehnologic, individual sau în cadrul unei echipe.
Conducerea Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică (SRAIC) își propune să susțină cercetarea
științifică în rândul studenților doctoranzi prin acordarea a 3 burse de cercetare științifică.

Fiecare aplicant trebuie să depună un proiect de cercetare originală, în calitate de director de proiect,
proiect ce va fi coordonat de un mentor. Aplicantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții,
cumulativ:
1. Să fie membru SRAIC,
2. Să fie medic rezident / specialist Alergologie și Imunologie Clinică și / sau tema proiectului trebuie
să fie din domeniul Alergologiei și Imunologiei Clinice.
Mentorul trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:
1. Să fie membru SRAIC,
2. Să fie conducător de doctorat sau cadru didactic cu grad de conferențiar sau profesor.
Valoarea maximă a bursei de cercetare va fi de 5.000 de euro. Valoarea bursei de cercetare se va acorda pe
o perioadă de maxim 24 luni consecutive de la data încheierii contractului de finanțare. Cuantumul bursei
de cercetare va putea fi utilizat pentru achiziționarea de materiale consumabile și taxe de publicare.
Cuantumul bursei de cercetare nu poate fi utilizat pentru decontarea cheltuielilor de deplasare externă,
salarii.
Aplicația pentru obținerea bursei de cercetare va cuprinde următoarele acte:
1. Cerere (Anexa 1)
2. Dovada calității de doctorand (conform Anexei 1)
3. Cererea de finanțare (Anexa 2) completată
4. Scrisoare de intenție / motivație a aplicantului, semnată și datată
5. CV-ul aplicantului semnat și datat
6. CV-ul mentorului semnat și datat
7. Scrisoarea de recomandare a mentorului semnată și datată.
Aplicațiile se vor depune online pe adresa secretariat@sraic.eu. în perioada 4 aprilie – 2 mai 2022.
Evaluarea aplicațiilor va fi realizată de o Comisie de evaluare formată din 3 membri ai Conducerii SRAIC sau
nominalizați de Conducerea SRAIC, care nu sunt mentori ai candidaților implicați în competiție. Punctajul
final va fi constituit pe baza scorului obținut la evaluarea proiectului (75 de puncte) și a CV-ului aplicantului
(25 de puncte).
Candidații selectați pentru bursele de cercetare vor semna un contract de finanțare cu SRAIC prin care își
vor asuma criteriile minime de performanță:
1. prezentarea către Conducerea SRAIC a unui raport științific intermediar, în termen de 30 de zile
calendaristice de la finalul primului an de finanțare, și a unui raport științific final, în termen de 30
de zile calendaristice de la încheierea perioadei de finanțare.
2. publicarea unui articol în revista Alergologia și prezentarea acestuia la Conferința Națională a SRAIC
în primul an de finanțare.

3. publicarea / dovada acceptului de publicare a cel puțin unui articol de tip original research sau
review, care să reflecte tema proiectului de cercetare depus, într-o revistă de specialitate cotată ISI,
din România sau din străinătate, până la data de finalizare a proiectului.
Directorul de proiect trebuie să fie autor principal (prim autor, ultim autor sau autor corespondent sau
autor cu contribuție egală cu aceștia) al acestui articol. Mentorul va fi inclus în lista de autori. La secţiunea
Acknowledgement se va menționa sursa de finanțare, bursă de cercetare finanțată de SRAIC.
Neîndeplinirea condițiilor stabilite în contract după primul an de cercetare va atrage suspendarea finanțării
pentru anul 2 de bursă, iar neîndeplinirea condițiilor contractuale la finalul celor 2 ani va conduce la
returnarea către SRAIC a cuantumului primit.

Anexa 1
CERERE DEPUNERE PROIECT BURSĂ DE CERCETARE DOCTORALĂ
2022

Subsemnatul (a) _________________________________________________________________ ,
doctorand în domeniul ____________________________________________________________,
Școala Doctorală _________________________________________________________________ ,
conducător de doctorat ____________________________________________________________,
prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi depunerea în format electronic a proiectului de bursă de
cercetare doctorală în vederea evaluării ştiinţifice de către Comisia de Evaluare a Societății
Române de Alergologie și Imunologie Clinică.
Calitatea de doctorand este atestată prin anexarea unei copii a contractului de studii sau a unei
adeverințe eliberate de Școala Doctorală.

Doctorand
Nume și prenume _____________________________________
Semnătura __________________________________________

Anexa 2
CERERE DE FINANȚARE PENTRU BURSELE DE CERCETARE DOCTORALĂ 2022
1. Datele personale ale doctorandului
1.1. Nume
1.2. Prenume
1.3. Locul de muncă
1.4. Conducător doctorat
1.5 Școala Doctorală
1.6. Anul înscrierii la doctorat
1.7. Telefon
1.8. E-mail
1. Datele personale ale mentorului
1.1. Nume
1.2. Prenume
1.3. Locul de muncă
1.4. Conducător doctorat
1.5 Școala Doctorală
1.6. Telefon
1.7. E-mail
2. Titlul proiectului de cercetare (max. 150 caractere)

3. Cuvinte cheie (maxim 5)
1.
2.
3.
4.
5.
4. Proiectul este finanțat și din alte surse
Nu

Da
Titlu proiect: _________________________ , nr. identificare_____
Sursa de finanțare: ______________________________________

5. Rezumatul proiectului (max 2000 caractere) (5 puncte)

6. Descrierea proiectului – maxim 10 pagini (70 puncte)

6. 1. Stadiul actual al cunoașterii în domeniu (inclusiv referințe bibliografice maxim 15) și
relevanța și originalitatea proiectului (ce aduce nou)
Motivarea științifică a temei proiectului va fi justificată prin delimitarea problemei abordate în contextul științific
actual. Se vor evidenția următoarele aspecte:
- importanța problemei din punct de vedere științific, tehnologic, social, cultural și economic, limitările abordărilor
actuale, prin analiza stării actuale a problemei, cunoașterea temei proiectului (10 puncte);
- elementele de originalitate și inovație pe care proiectul propus le aduce domeniului, legate de stadiul actual al
cunoașterii (10 puncte)

6.2. Obiectivele cercetării (10 puncte)
Se vor enunța obiectivele concrete ale cercetării

6.3. Activitățile de cercetare prevăzute în cadrul proiectului (10 puncte)
Descrierea planului de lucru eșalonat în timp, organizarea proiectului de crecetareîn raport cu obiectivele propuse

6.4. Metodologie – prezentarea protocoalelor de lucru (10 puncte)
Se vor descrie protocoalele de lucru și metodele ce vor fi utilizate pentru realizarea activităților

6.5. Locaţia şi infrastructura de cercetare (existentă la locul de desfăşurare a studiului) (5 pt)
Vor fi prezentate resursele existente în instituția gazdă, relevante pentru implementarea proiectului.
Vor fi indicate resursele necesare care vor fi achiziționate în cadrul proiectului

6.6. Modul de colectare şi analiză a datelor (3 puncte)
Se vor indica modul de colectare a datelor conform cu protocoalele de protecție a datelor pacienților, metodele de
analiză statistică prevăzute.

6.7. Analiza riscului (2 puncte)
Vor fi descrise potențialele riscuri științifice și administrative, precum și măsurile prin care aceste riscuri ar fi abordate.

6.8. Modul de valorificare / diseminare a rezultatelor cercetării (5 puncte)
Se va discuta impactul preconizat al proiectului în domeniul științific
- rezultatele științifice estimate ale proiectului, precizarea indicatorilor de rezultat așteptat
- impactul potențial al proiectului asupra carierei aplicantului și asupra mediului științific, social, economic sau
cultural
- elemente concrete ale strategiei de diseminare a rezultatelor științifice

6.9. Cheltuieli estimate (5 puncte)
Se va indica și motiva repartizarea bugetului pe tipuri de cheltuieli și pe ani de proiect

