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Prezentul ghid se adresează instituțiilor de învățământ superior, în scopul 
orientării lor în accesarea finanțării private pentru apelul de proiect în cadrul 
programului de cercetare finanțat de VETRO SOLUTIONS S.R.L. 

Acest ghid prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi înregistrarea 
online a planurilor de cercetare şi descrie modalitatea de înscriere în program, 
selecţie, aprobare şi implementare a cercetării. 
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Introducere 

Programul de cercetare "Sănătatea tractului urinar la pisici - produs experimental: Apă 

pentru pisici", denumit în continuare Program, este un program de încurajare și de 

stimulare a cercetării și dezvoltării cercetării în domeniul sănătății tractului urinar la 

pisici, implementat de către VETRO SOLUTIONS S.R.L. 

1. OBIECTIVUL PROGRAMULUI  

Obiectivul principal al proiectului îl constituie realizarea serviciilor de cercetare științifică 

privind produsul dezvoltat de VETRO SOLUTIONS S.R.L. sub denumirea comercială de 

“Apă pentru pisici”, un supliment alimentar pentru sănătatea tractului urinar la pisici. 

2. CRITERII DE ELIGIBILTATE 

 
a) Proiectul se desfășoară̆ într-o instituție de învățământ superior sau unitate de 

cercetare-dezvoltare din România (organizație de cercetare), numită în 

continuare instituție gazdă. Instituția gazdă nu poate fi o întreprindere, în sensul 

legislației privind ajutorul de stat. 

b) Directorul de proiect este doctor în științe, având titlul de doctor (acordat prin 

Ordin de Ministru), relevant pentru tema propusă, obținut în urmă cu cel puțin 10 

ani anterior depunerii documentației de proiect.  

c) Directorul de proiect este medic veterinar, cadru didactic universitar, cu vechime 

de cel puțin 15 ani de la absolvirea facultății, cu experiență în domeniul nefrologiei 

veterinare de minim 5 ani si cu minim 3 articole indexate ISI în domeniul 

nefrologiei. 

d) Directorul de proiect este angajat cu normă întreagă la instituția gazdă din 

România, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată care acoperă 

cel puțin perioada contractului de finanțare, sau are acordul de angajare, din 

partea instituției gazdă, cel puțin pentru perioada contractului de finanțare.  
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3. BUGETUL PROGRAMULUI  

Finanțarea maximă acordată pentru proiect este de 25.000 lei. 

Termenul de depunere a documentației de participare este 30 septembrie 2021, ora 

12:00, în format electronic, la adresa office@vetro.vet.  

Prin implementarea programului se va finanța o singură cercetare, ce va avea o durată 

de maxim de 12 luni de implementare, plățile în cadrul programului urmând a fi 

efectuate până la 01 octombrie 2022. 

Finanțarea în cadrul programului se va face din fonduri din VETRO SOLUTIONS S.R.L. 

Cheltuieli eligibile 

 
 Cheltuieli cu salarizarea - pentru directorul de proiect; aceste cheltuieli includ 

contribuțiile legale aferente salariilor și veniturilor asimilate acestora. Cheltuielile 

salariale nu pot depăși 30% din valoarea finanțării. 

 cheltuieli de logistică necesare pentru derularea proiectului, inclusiv 

echipamente, consumabile de laborator, cheltuieli materiale, cheltuieli pentru 

diseminare, informare- documentare, acces la infrastructura de cercetare a 

terților etc. Maxim 34% din valoarea finanțării;  

 Cheltuieli cu deplasări – maxim 10% din valoarea finanțării. 

 Cheltuieli cu regia – maxim 26% din valoarea finanțării. 

4. BENEFICIARII PROGRAMULUI 

Pot beneficia de prevederile Programului Facultățile de Medicină Veterinară ce au 

echipe de cercetare.  

Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen. 

Apelul de proiecte de cercetare "Sănătatea tractului urinar la pisici - produs 

experimental: Apă pentru pisici" se lansează prin publicarea pe site-ul https://vetro.vet/, 

site oficial a societății VETRO SOLUTIONS S.R.L. 

Proiectele se vor transmite exclusiv prin intermediul adresei de email office@vetro.vet, 

în intervalul cuprins între data și ora de începere a depunerii de proiecte și data și ora de 

închidere a apelului de proiecte. 

mailto:office@vetro.vet
https://vetro.vet/
mailto:office@vetro.vet
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5. ETICĂ 

 
Instituția gazdă, prin directorul de proiect, are obligația să se asigure că propunerea de 

proiect respectă normele prevăzute de Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în 

cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și de alte reglementări legislative de etică specifice domeniului de 

cercetare al proiectului. De asemenea, în situația în care domeniul proiectului necesită 

obținerea de avize și acreditări specifice, directorul de proiect se va asigura de obținerea 

acestora, anterior contractării proiectului  

 

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

Directorul de proiect și instituția gazdă 

 Răspund de realizarea proiectului, cu respectarea termenelor prevăzute și a 

bugetului alocat;  

 Întocmesc și transmit rapoarte de progres științific, pe parcursul întregii perioade 

de implementare a proiectului, conform Termenelor și condițiilor de prestare a 

serviciilor de cercetare științifică din Anexa 1. La primul raport se va transmite 

prima formă a rețetei suplimentului alimentar pentru sănătatea tractului urinar 

la pisici, denumit comercial “Apă pentru pisici”; 

 Asigură informații actualizate privind derularea proiectului pe o pagină web, atât 

în limba română cât și în limba engleză; 

 Instituția gazdă, prin reprezentantul legal și prin directorul de proiect certifică, pe 

propria răspundere, legalitatea și corectitudinea informațiilor. De asemenea, 

odată cu semnarea contractului de finanțare se vor cesiona VETRO SOLUTIONS 

S.R.L., exclusiv, perpetuu, fără limitare teritorială și cu titlu gratuit toate drepturile 

de proprietate intelectuală și proprietate industrială referitoare la obiectul acestui 

proiect de cercetare. 

VETRO SOLUTIONS S.R.L. 

 Asigură finanțarea și monitorizarea proiectului, conform clauzelor contractului de 

finanțare, în condițiile legii și resurselor bugetare disponibile;  

 Asigură comunicarea cu directorul de proiect, pe tot parcursul derulării acestuia; 
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 Alte obligații legale, precum prelucrarea datelor cu caracter personal, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (RGPD 2018) și a Legii 

190/2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;  

7. ÎNCETAREA FINANȚĂRII 

 
În cazul în care în urma derulării activității de cercetare în cadrul acestui proiect, cu 

obținere de livrabile asumate conform contractului de finanțare, rezultatele obținute 

sunt nereale, eronate, impractice sau imposibil de aplicat în raport de specificul 

proiectului și pentru scopul obținerii unui produs veterinar util și vandabil, Beneficiarul 

proiectului pierde dreptul la continuarea finanțării. 

  

Dacă se dovedește că în perioada derulării cercetării nu s-au realizat cu intenție, din 

culpă gravă sau din neglijență etapele/activitățile și obiectivele prevăzute în planul de 

realizare pentru care s-a primit finanțare, derularea proiectului se întrerupe și cota de 

finanțare alocată de la bugetul programului se restituie integral societății VETRO 

SOLUTIONS S.R.L.  

 

8. SELECȚIA CERERII DE FINANȚARE 

Selecția câștigătorului de proiect se va realiza în funcție de următoarele: 

A. Motive de excludere a ofertantului: 

- Directorul de proiect a comis o abatere profesională gravă care îi pune în 

discuție integritatea, iar acest fapt se poate demonstra prin orice mijloc de 

probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei 

autorități administrative 

- Instituția gazdă sau directorul de proiect se află într-o situație de conflict de 

interese cu VETRO SOLUTIONS S.R.L. 

- Instituția gazdă sau directorul de proiect și-a încălcat în mod grav sau repetat 

obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de cercetare, iar 

aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de 

daune-interese sau alte sancțiuni comparabile 
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- directorul de proiect sau instituția gazdă s-a făcut vinovat(ă) de declarații false 

în conținutul informațiilor transmise la solicitarea VETRO SOLUTIONS S.R.L. în 

scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor 

de calificare și selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură 

să prezinte documentele justificative solicitate 

- directorul de proiect sau instituția gazdă a încercat să influențeze în mod 

nelegal procesul decizional al VETRO SOLUTIONS S.R.L., să obțină informații 

confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii 

de atribuire sau a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o 

influență semnificativă asupra deciziilor VETRO SOLUTIONS S.R.L. privind 

excluderea din procedura de atribuire, selectarea beneficiarului de proiect sau 

atribuirea contractului de finanțare către respectivul beneficiar 

 

B. Criteriile de capacitate aplicate de VETRO SOLUTIONS S.R.L. pentru atribuirea 

contractului de finanțare sunt următoarele (punctaj maxim 100): 

a) capacitatea tehnică și profesională a directorului de proiect, conform 

punctului 2 de mai sus (i.e. directorul de proiect cu experiența cea mai 

îndelungată în proiecte similare, vechime în profesia de cercetător și medic 

veterinar, etc.) – 50 puncte; 

b) planul de cercetare detaliat – 30 puncte; 

c) oferta financiară (valoarea totală a bugetului proiectului în condiții de 

capacitate tehnică și profesională similare) – 20 puncte; 

 

9. CALENDARUL COMPETIȚIEI 

  

Lansarea competiției                                                                                              20.09.2021 

Depunerea cererilor de finanțare                                                 23.09.2021 –30.09.2021 

Publicarea rezultatelor privind selecția beneficiarului                                   11.10.2021 

Începerea perioadei de implementare a proiectului selectat                     15.10.2021 
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ANEXA 2 -  CERERE DE FINANȚARE  

 

A. Informații generale 

Instituție gazdă 

Numele instituției:  

Tipul instituției: 

CUI: 

Adresa instituției: 

 

Director de proiect 

Nume: 

Nume anterior (dacă este cazul) : 

Prenume: 

Cod numeric personal: 

Data nașterii: 

Doctor din anul: 

Titlul științific: 

Titluri lucrări indexate ISI în domeniul nefrologiei: 

Telefon: 

Adresă de e-mail: 

CV: 

 

B. Descrierea proiectului 

Se va face o motivare și o prezentare a metodologiei de cercetare asupra cercetării dorite 

a fi efectuată.  

Se vor anexa documente care să ateste acceptarea lucrării/ accesul la infrastructură/ 

biblioteci etc. 

Bugetul proiectului: 

 

Dată                                                                                        Semnătură 


