
  
 
S.C. AMIRAS C&L IMPEX S.R.L. 
 

ANUNŢ  

Lansare Competiţie de Proiecte de Cercetare  -  2014 

 S.C. AMIRAS C&L Impex SRL din Târgovişte lansează Competiţia de Proiecte de 
Cercetare – 2014 cu tema: “Proiectarea şi execuţia prototipurilor subansamblelor din mase 
plastice pentru lămpi cu leduri”. 

- Sursa de finanţare: integral privată - S.C. AMIRAS C&L Impex SRL, Târgovişte. 
- Perioada de depunere a propunerilor de proiecte: 17 noiembrie 2014 – 17 decembrie 2014 

(data poştei). 
- Evaluarea propunerilor de proiecte la nivel individual: 18 – 20 decembrie 2014. 
- Depunerea şi înregistrarea contestaţiilor: 20 decembrie 2014 – 23 decembrie 2014 
- Stabilirea consensului: 12-15 ianuarie 2015 
- Durata contractului: 12 luni. 

Documente de interes (publicate pe www.amiras.ro): 

 1. Informaţii generale privind competiţia; 

 2. Calendarul competiţiei; 

 3. Model de aplicaţie; 

 4. Fişa de evaluare. 

 Propunerea de proiect de cercetare se va depune la sediul S.C. AMIRAS C&L Impex 
SRL, Strada Constantin Brâncoveanu, nr. 66A, Târgovişte, 130120. 

E-mail: amiras@minisat.ro  

Tel: +40245215813 

Fax: +40245215813 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Ing. STANCU Ion 

http://www.amiras.ro/
mailto:amiras@minisat.ro
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CALENDARUL 

Competiţiei de Proiecte de Cercetare – 2014 

cu tema: “Proiectarea şi execuţia prototipurilor subansamblelor din mase plastice 
pentru lămpi cu leduri” 

 

Lansarea competiţiei: 17 noiembrie 2014 

Depunerea şi înregistrarea propunerilor de proiecte:  

17 noiembrie 2014 – 17 decembrie 2014 (data poştei) 

Evaluarea proiectelor: 18 – 20 decembrie 2014 

Publicarea rezultatelor preliminare: 20 decembrie 2014 

Depunerea şi înregistrarea contestaţiilor: 20 decembrie 2014 – 23 decembrie 2014 

Soluţionarea contestaţiilor: 24 decembrie 2014 

Publicarea rezultatelor finale: 24 decembrie 2014 

Negocierea bugetului şi semnarea contractului de finanţare: 12-15 ianuarie 2015 

Derularea activităţilor proiectului: 16 ianuarie 2015 – 15 ianuarie 2016 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Ing. STANCU Ion 

 



S.C. AMIRAS C&L IMPEX S.R.L. 
 
 

INFORMAŢII GENERALE  
privind  

Competiţia de Proiecte de Cercetare – 2014 
cu tema: “Proiectarea şi execuţia prototipurilor subansamblelor din mase plastice 

pentru lămpi cu leduri” 

 

I. Scopul  

Competiţia de Proiecte de Cercetare – 2014 cu tema:  “Proiectarea şi execuţia prototipurilor 
subansamblelor din mase plastice pentru lămpi cu leduri” urmăreşte rezolvarea prin tehnologii 
avansate a unor probleme existente în activitatea curentă a S.C. AMIRAS C&L IMPEX S.R.L. 
din Târgovişte, în scopul creşterii competitivităţii firmei pe piaţa internă şi pe cea externă. 

II. Criterii de eligibilitate 

1. Directorul de proiect este doctor în ştiinţe inginereşti; 

2. Directorul de proiect are contract de muncă, cu normă întreagă, pe toată perioada derulării 
proiectului, într-o instituţie de învăţământ superior sau de cercetare.   

III. Durata  

Durata proiectului este de 12 luni. 

IV. Bugetul 

Bugetul proiectului pe toată durata acestuia este de maximum 33000 lei. 

V. Cheltuieli eligibile 

1. Cheltuieli de personal, în accord cu legislaţia în vigoare, la datele la care se fac plăţile 
(inclusiv cheltuielile angajatorului); 

2.  Cheltuieli indirecte (regie); 

3. Cheltuieli de logistică necesare în timpul derulării proiectului (cheltuieli materiale, 
consumabile de laborator, cheltuieli cu informarea, documentarea, diseminarea sau cu accesul la 
infrastructura de cercetare a terţilor etc.). 
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VI. Structura echipei de cercetare 

Echipa de cercetare a proiectului trebuie să includă minimum 2 persoane (una dintre acestea fiind 
directorul de proiect) şi poate fi constituită astfel: 

- directorul de proiect, doctor în ştiinţe inginereşti, care desfăşoară o activitate ştiinţifică şi 
de cercetare cu vizibilitate naţională/internaţională;  

- cel mult 3 membri ai echipei de cercetare, care pot fi: cercetători din universităţi (cadre 
didactice universitare care desfăşoară şi activitate de cercetare) sau din institute de 
cercetare sau doctoranzi. 

La momentul depunerii propunerii de proiect, trebuie să fie prezentată echipa de cercetare. 

VII. Alte recomandări 

- La evaluarea proiectului de cercetare, se va avea în vedere atât performanţa ştiinţifică 
demonstrată a directorului de proiect, cât şi cea a membrilor echipei de cercetare. 

- Se va aprecia calitatea ştiinţifică a propunerii de proiect, încurajându-se abordări noi, cu 
potenţial de a produce rezultatele aşteptate. 

- Se va avea în vedere mediul de cercetare, infrastructura de cercetare existentă, precum şi 
accesul la facilităţile de cercetare critice pentru succesul proiectului.  

- Prin acest proiect nu sunt încurajate investiţiile în infrastructură, fiind apreciat modul în 
care se face referire la prezentarea şi utilizarea eficientă a infrastructurii existente pentru 
realizarea obiectivelor proiectului.   

VIII. Procedura de depunere, evaluare şi selecţie a propunerilor de proiecte 

Depunerea propunerilor de proiecte de cercetare se face într-o singură etapă, în conformitate cu 
Calendarul Competiţiei de Proiecte de Cercetare – 2014, publicat pe website-ul www.amiras.ro.  

IX. Etapele procesului de evaluare 

1. Depunerea propunerilor de proiecte de cercetare 

Aplicanţii pot depune propunerile de proiecte de cercetare la sediul S.C. AMIRAS C&L IMPEX 
S.R.L., Strada Constantin Brâncoveanu, nr. 66A, Târgovişte, 130120, în conformitate cu 
Calendarul Competiţiei de Proiecte de Cercetare – 2014. 

 

http://www.amiras.ro/
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2. Verificarea eligibilităţii 

Propunerile de proiecte primite sunt verificate de Comisia de evaluare, la nivelul  S.C. AMIRAS 
C&L IMPEX S.R.L., Târgovişte, pentru asigurarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate impuse. 

3. Evaluarea 

Fiecare propunere de proiect declarată eligibilă este evaluată de către membrii Comisiei de 
evaluare, care acordă note pentru fiecare criteriu de calitate care se regăseşte în Fişa de evaluare. 
Notele acordate sunt justificate prin comentarii sumative, care evidenţiază punctele tari şi 
punctele slabe ale propunerilor de proiect. 

4. Rezultatele preliminare 

Aplicanţii sunt informaţi cu privire la rezultatele preliminare ale evaluării propunerilor de 
proiecte prin publicarea raportului de evaluare pe website-ul propriu al S.C. AMIRAS C&L 
IMPEX S.R.L., Târgovişte, www.amiras.ro. 

5. Depunerea de contestaţii 

Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care aplicanţii le consideră 
neconforme cu precizările din pachetul de informaţii, respectiv, îndeplinirea criteriilor de 
eligibilitate şi se depun la sediul S.C. AMIRAS C&L IMPEX S.R.L., Strada Constantin 
Brâncoveanu, nr. 66A, Târgovişte, 130120.  

6. Rezultatele finale 

Aplicanţii sunt informaţi asupra rezultatului final al evaluării propunerilor de proiecte, prin 
publicarea raportului de evaluare pe website-ul propriu al S.C. AMIRAS C&L IMPEX S.R.L., 
Târgovişte. 

7. Finanţarea 

Aplicanţii proiectelor declarate câştigătoare vor semna contractual de finanţare la sediul S.C. 
AMIRAS C&L IMPEX S.R.L., Strada Constantin Brâncoveanu, nr. 66A, Târgovişte, în perioada 
prevăzută în Calendarul Competiţiei de Proiecte de Cercetare – 2014, publicat pe website-ul 
propriu al S.C. AMIRAS C&L IMPEX S.R.L., Târgovişte. 

 

 

http://www.amiras.ro/
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X. Principalele obligaţii ale părţilor 

Instituţia de cercetare-dezvoltare/ universitatea are următoarele obligaţii: 

1. anunţă finanţatorul cu privire la orice modificare a statutului directorului de proiect în raport 
cu specificaţiile din criteriile de eligibilitate; 

2. sprijină directorul de proiect în implementarea proiectului. 

Directorul de proiect are următoarele obligaţii: 

1. transmite finanţatorului toate rapoartele solicitate, la termenul stabilit şi în formatul solicitat; 

2. îndeplineşte criteriul de performanţă aşteptat. 

Finanţatorul are următoarele obligaţii: 

1. asigură o finaţare continuă, în condiţiile legii, în funcţie de îndeplinirea criteriilor de 
performanţă; 

2. decide dacă proiectul va fi sau nu continuat, în situaţia în care statutul directorului de proiect 
s-a modificat. 

XI. Aspecte finale 

Instituţia din care face parte directorul de proiect, prin semnăturile persoanelor autorizate 
(rector/director, director economic/contabil şef) şi prin semnătura directorului de proiect, 
certifică pe propria răspundere: legalitatea şi corectitudinea informaţiilor cuprinse în cererea de 
finanţare, acceptarea desfăşurării respectivului proiect în cadrul acesteia, asigurarea resurselor 
indicate în cererea de finanţare pentru implementarea proiectului, angajamentul de a sprijini 
desfăşurarea proiectului în condiţii bune. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Ing. STANCU Ion 
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 APLICAŢIE 

pentru 

Competiţia de Proiecte de Cercetare – 2014 

cu tema: “Proiectarea şi execuţia prototipurilor subansamblelor din mase plastice 
pentru lămpi cu leduri” 

 

I. Informaţii generale despre aplicant 

Nume şi prenume: 

Titlul ştiinţific/Gradul didactic (de cercetare): 

Data naşterii: 

Adresa de domiciliu: 

Telefon: 

Adresa de e-mail: 

 

II. Descrierea instituţiei de cercetare-dezvoltare 

1. Denumirea Universităţii / Institutului de cercetare 

2. Descrierea Universităţii / Institutului de cercetare (în maximum 100 de cuvinte, se vor preciza 
elemente care relevă disponibilitatea resurselor umane şi a infrastructurii instituţiei pentru 
activităţi de cercetare) 
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III. Informaţii despre propunerea de proiect 

Titlul proiectului: 

Domeniul/ domeniile la care se referă proiectul: 

IV. Conţinutul ştiinţific al propunerii de proiect 

1. Importanţa şi relevanţa temei propuse în contextul competiţiei de proiecte 

2. Obiectivele propuse: se vor prezenta obiectivele specifice urmărite, metodele de cercetare şi 
de proiectare/modelare, în corelaţie cu echipamentele utilizate pentru execuţia prototipurilor, 
precum şi etapele în care se va realiza cercetarea. 

3. Rezultatele estimate şi impactul proiectului 

V.  Anexe 

1. CV-ul aplicantului (în format european) 

2. Lista lucrărilor ştiinţifice relevante ale aplicantului şi a proiectelor de cercetare la care acesta a 
participat  

3. Acordul instituţiei de cercetare-dezvoltare cu privire la desfăşurarea de activităţi de cercetare 
specifice prezentei Competiţii de Proiecte de Cercetare, în cadrul institutului de 
cercetare/universităţii din care provine aplicantul. 

4. Copii ale diplomelor sau ale certificatelor de absolvire care atestă studiile aplicantului. 
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