Regulamentul Programului
“Bursa Maya si Nicolae Simionescu”
Motto: « Cercetare biomedicală fundamentală și aplicativă în beneficiul sănătății omului ».

Art. 1 – Introducere
1.1. Programul “Bursa Maya si Nicolae Simionescu” își propune să identifice și sa finanțeze realizarea unui
proiect de cercetare în domeniul științelor biomedicale.
1.2. Programul este organizat și desfășurat de către Societatea Română de Biologie Celulară (denumită în
continuare „SRBC”) si Institutul de Biologie si Patologie Celulară N. Simionescu, cu sediul în București, strada
Bogdan Petriceicu Hasdeu, nr. 8, sector 5, reprezentat de către dna. Maya Simionescu, în calitate de Director
(denumit în continuare „IBPC” sau „Organizatorul”).
1.3. La ediția 2022 a programului va fi oferită o bursă in valoare de 10 000 euro pentru un proiect de cercetare
original si valoros a unui cercetător pentru consolidarea carierei științifice.
Art. 2 – Condiții generale de eligibilitate
2.1. Acordarea Bursei are ca scop sprijinirea unui proiect de cercetare care va fi desfășurat de câștigătorul
Bursei (numit in continuare „Bursier”) pentru o perioadă de 1 an, în cadrul unei entități de cercetare dezvoltare
(cum ar fi, dar fără a se limita la: universitate, institut de cercetare, unități de cercetare din cadrul unor instituții
medicale) din România.
2.2. La Program poate participa orice persoană fizică română care îndeplinește în mod cumulativ
următoarele condiții la data limită pentru depunerea rezumatului aplicației (11 Iulie 2022):
i) La data depunerii rezumatului, 11 Iulie 2022, are o vârstă care nu depășește 45 de ani;
ii) A obținut titlul științific de doctor în domeniile biologie/biofizica/științele naturii/medicina, menționate
în comunicat și desfășoară activitate de cercetare în unul dintre aceste domenii;
iii) Nu are antecedente penale sau nu este în cursul unor investigații penale;
2.3. La Program nu pot participa membrii juriului.
Art. 3 - Definiție și mod de utilizare a bursei
3.1. Definiție
3.1.1. “Bursa Maya si Nicolae Simionescu” este anuală, și constă în acordarea sumei de 10 000 euro
câștigătorului competiției.
3.1.2. Contravaloarea bursei este data direct câștigătorului competiției, în două tranșe egale: prima tranșă va
fi virată în termen de 30 de zile de la data începerii de către câștigătorul Bursei a activității de cercetare susținută
prin intermediul Programului. A doua tranșă va fi virată până la împlinirea a 6 luni de la începerea activității de
cercetare.
3.1.3. Bursa poate fi combinată cu alte indemnizații: alte donații, salariu și finanțare pentru post-doctorat.
3.1.4. Câștigătorul Bursei trebuie să înceapă activitatea de cercetare în cel mult o lună de la data semnării
contractului de acordare a Bursei.
3.2. Utilizare
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3.2.1. Bursele sunt destinate proiectului de cercetare și nu pot fi folosite pentru a procura echipamente de
bază de laborator.
Câteva exemple de utilizare:
- Achiziționarea de substanțe, consumabile si materiale necesare implementării proiectului. Achiziționarea
de echipamente informatice.
- Finanțare pentru participarea la conferințe, congrese, etc.
- Taxe de publicare.
3.3. Câștigătorul Bursei va avea obligația să realizeze activitatea de cercetare propusa pe parcursul a 12 luni.
3.4. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere decurgând din acordarea Bursei, inclusiv cu privire la plata
oricăror daune sau a oricărei alte pretenții de orice natură în legătură cu Bursa. Câștigătorul Bursei își asumă
întreaga răspundere pentru acceptarea Bursei.
3.5. În cazul în care Organizatorul constată că Bursierul nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile
stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula oricând drepturile și beneficiile ce
revin acestuia în calitate de câștigător al Bursei, fără ca Organizatorul să datoreze acestui vreo despăgubire. În caz
contrar câștigătorul va avea obligația de a restitui Organizatorului valoarea Bursei în termen de cel mult 3 luni de
la data solicitării Organizatorului.
3.6. În cazul în care câștigătorul Bursei dorește să întrerupă temporar activitatea de cercetare susținută prin
intermediul Bursei, acesta trebuie să obțină acordul prealabil în scris al juriului Programului cu privire la respectiva
întrerupere. În caz contrar, precum și în cazul întreruperii definitive a activității de cercetare susținută prin
intermediul Bursei, bursierul este obligat să returneze contravaloarea sumei primite cu titlu de Bursa. Juriul
Programului își rezervă dreptul de a verifica veridicitatea și autenticitatea informațiilor înscrise în dosarul de
aplicare.
3.7. În cazul în care Bursierul întrerupe temporar activitatea de cercetare susținută prin intermediul Bursei,
din motive neimputabile (spre ex. dar fără a se limita la incapacitate fizică), acesta trebuie sa anunțe juriul
Programului cu privire la respectiva întrerupere, urmând a se hotărî împreuna cu juriul Programului, de comun
acord, reluarea și perioada reluării activității.
3.8. Bursierul va notifica în prealabil președintele juriului în cazul în care intervin schimbări în activitatea
de cercetare sau în cazul retragerii din proiect. După primirea notificării, juriul va decide pe marginea acestor
schimbări.
Art. 4 – Procedură de înscriere
4.1. Persoanele care doresc să participe la Program trebuie să trimită la adresa bursa.simionescu@icbp.ro :
- Etapa I. Cel mai târziu până la data de 11 Iulie 2022, ora 23.59 rezumatul proiectului cu o temă originală
din domeniul cercetării biomedicale si CV – Europass in limba engleza, în format .pdf;
- Etapa II. Cei selecționați in prima etapa vor trimite până la data de 10 August 2022 ora 23.59, proiectul de
cercetare in extenso, în format .pdf, însoțit de documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură:
a) Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
b) Curriculum vitae în format Europass incluzând lista de lucrări, cărți publicate în tară și străinătate;
c) Copie buletin de identitate/carte de identitate;
d) Aplicația de proiect completată în formatul pus la dispoziție pe site-ul competiției. Proiectul de cercetare
cu o temă originală din domeniul cercetării biomedicale – « Cercetare biomedicală fundamentală și aplicativă în
beneficiul sănătății omului » ;
2

e) Acordul conducerii instituției de învățământ acreditate din România/instituției de profil din România unde
își desfășoară activitatea, pentru implementarea proiectului de cercetare propus (cu semnătură și număr de
înregistrare);
f) Recomandare din partea unui specialist in domeniul bursei solicitate;
g) Copii ale actelor de studii: diplome (licență, studii aprofundate, doctorat), alte certificate de
specialitate/diplome;
h) Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie, care atestă faptul că persoana este declarată aptă
pentru efectuarea stagiului de bursă;
4.2. Aplicațiile incomplete sau înscrierile ulterioare datelor menționate în regulament nu vor fi luate în
considerare.

Art. 5 – Mod de desfășurare și criterii de selecție
5.1. Mod de desfășurare
Selecția proiectului de cercetare se va desfășura în doua etape;
-

prima (pre-selecția) implica predarea rezumatului proiectului si a unui CV al candidatului (si este
eliminatorie)
a doua etapa, proiectele selecționate vor fi prezentate in extenso.

Solicitantul trebuie:
Pentru Etapa I – pre-selecția
• Să redacteze rezumatul proiectului de cercetare propus, în maximum 500 de cuvinte (text justificat, font
Times New Roman 12 cu spațiu 1.15). Rezumatul trebuie sa conțină următoarele secțiuni: Titlul, Introducere,
Ipoteza, Obiectivele, Originalitatea, Metodologia, Rezultate anticipate. Rezumatul va servi la pre-selecția celor
mai merituoase proiecte pentru Etapa II-a.
• Să prezinte un CV in care sa specifice experiența academica (numărul, calitatea și impactul publicațiilor,
prezentările la conferințe, brevete etc.)
Pentru etapa II-a Competiției: proiectul in extenso:
• Sa descrie proiectul de cercetare in extenso, conform formularului de aplicație incluzând cunoștințele
actuale in domeniul propus, metodologia, noutatea, relevanța și impactul cercetării. Descrierea nu trebuie să
depășească 7 pagini inclusiv rezumatul (1 pagina) si referințele (1 pagina).
• Activitatea de cercetare propusa trebuie să contribuie la dezvoltarea cunoașterii în domeniu.
5.1. Criteriile de selecție aplicate de juriu sunt descrise in detaliu in Anexa 1.
Art. 6 – Desemnarea câștigătorului
6.1. Aplicațiile candidații vor fi evaluate de un juriu independent format din cercetători de prestigiu. Grila
de evaluare și procentele asociate fiecărui criteriu sunt prezentate în Anexa 1. Decizia juriului este definitivă și
fără apel. Nu poate fi contestată sau supusă explicațiilor sau justificărilor.
6.2. Numele câștigătorului Bursei va fi comunicat personal, prin mass media și pe site-ul
http://www.icbp.ro/static/en/en-education_training/bursa_maya_si_nicolae_simionescu.html
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6.3. Pentru acordarea Bursei, câștigătorul trebuie să se prezinte, în termenul și la adresa care îi vor fi
comunicate de către Organizator, în vederea acceptării Bursei, prin semnarea contractului de acordare a Bursei.
Bursierul va avea obligația să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor
reglementate prin contractul de acordare.
6.4. În cazul în care, din orice motive neimputabile Organizatorului, Bursierul nu va semna contractul de
acordare a Bursei, în termenul comunicat de Organizator, acesta va pierde calitatea de câștigător al Bursei și toate
drepturile care decurg din această calitate. În acest caz, Organizatorul va putea decide fie să nu mai acorde Bursa,
fie să acorde Bursa unui alte Participant ce va fi desemnat de juriul Programului.
Art. 7 - Calendarul competiției
7.1. Programul este organizat și se desfășoară pe teritoriul României.
7.2. Programul pentru anul 2022 începe la data de 8 iunie 2022 și se încheie la data de 7 iunie 2023.
7.3. Calendarul Programului:
• Lansarea competiției: 8 iunie, 2022
• Data de depunere rezumat însoțit de CV: 11 Iulie, 2022
• Rezultate evaluare etapa I: 18 Iulie, 2022
• Data de depunere a dosarului, incluzând proiectului de cercetare: 10 August 2022
• Anunțarea câștigătoarei/câștigătorului : 15 Septembrie, 2022
• Începerea proiectului și a finanțării: 1 Octombrie, 2022
• Finalizare proiect : 1 octombrie 2023.
7.4. In termen de 30 de zile după finalizarea proiectului, bursierul trebuie să prezinte juriului Programului un
raport de maxim 5 pagini cu rezultatele activității la adresa bursa.simionescu@icbp.ro. De asemeni, bursierul va
face o prezentare a realizărilor obţinute, in cadrul congresului anual al SRBC „Omagiu Profesorului „Nicolae
Simionescu”.
7.5. Bursierul se angajează să citeze suportul financiar acordat de bursa în publicațiile ulterioare în stilul
“this research was made possible in part by financial support from the “Maya and Nicolae Simionescu”
research fellowship (Number/year)”.
Art. 8 – Interzicerea înlocuirilor
8.1. În cadrul Programului nu este posibilă înlocuirea Bursei oferite cu contravaloarea acesteia în alte
beneficii. De asemenea, nu se permite înlocuirea Bursierului cu o alta persoană care să beneficieze de aceasta.
Art. 9 – Taxe și impozite
9.1. Impozitele sau orice alte costuri de natură fiscală sau de altă natură ce ar putea fi datorate în legătură cu
Bursa vor fi în sarcina Bursierului.
Art. 10 – Protecția datelor cu caracter personal
10.1. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanților pentru scopurile și în condițiile
prezentate în Anexa 2.
Ar. 11 - Reguli
11.1 Participarea la Program implică acceptarea acestui Regulament.
Art. 12 – Încetarea înainte de termen a Programului
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12.1. Programul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță
majoră sau a unui alt motiv neimputabil Organizatorului, care îl pune în imposibilitatea de a continua Programul.
O asemenea încetare va avea loc numai după anunțarea în prealabil a publicului prin intermediul site-ului.
12.2. În situațiile avute în vedere la alin. 12.1, Organizatorul nu va avea nicio obligație sau răspundere, de
niciun fel, față de Participanți, privind returnarea unor sume şi/sau plata unor sume cu titlu de despăgubire.

Art. 13 – Litigiile și legea aplicabilă
13.1. Eventualele dispute apărute între Organizator și Participanți se vor rezolva pe cale amiabilă.
13.2. Legea aplicabilă Programului și dispozițiilor prezentului Regulament este legea română.
Art. 14 – Diverse
14.1. Regulamentul este disponibil oricărei persoane interesate prin afișarea, în permanență pe durata
Programului, pe site-ul accesibil la adresa:

http://www.icbp.ro/static/en/en-education_training/bursa_maya_si_nicolae_simionescu.html.

14.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau înlocui prezentul Regulamentul în orice moment pe
parcursul derulării Programului. Orice modificare sau înlocuire a Regulamentului vor fi anunțate în prealabil, prin
publicarea pe Site înainte de data intrării în vigoare a respectivei modificări/înlocuiri.
14.3. Eventualele reclamații legate de derularea Programului se vor putea trimite către Organizator în termen
de maximum 2 (două) zile de la data la care a luat naștere situația contestată. După această dată Organizatorul nu
va mai lua în considerație nicio reclamație.
14.4. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului acceptării și primirii premiului de
către persoana câștigătoare, nu vor fi luate în considere de către Organizator.
14.5. Deciziile Organizatorului privind Programul sunt definitive și aplicabile tuturor Participanților.
14.6. Premiile neacordate indiferent de motiv vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber
de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.
14.7. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și
desfășurarea Concursului.

ORGANIZATORI:
Societatea Romana de Biologie Celulara / Institutul de Biologie si Patologie Celulara “N. Simionescu”
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Anexa I - Criterii de evaluare

Etapa I
Criteriu
Rezumatul
proiectului
CV

Descriere
Relevanța subiectului; obiectivul, scopul și motivația sunt clare
Experiența academica (numărul, calitatea și impactul
publicațiilor, prezentările la conferințe, brevete etc.

Procent
70%
30%

Etapa II
Criteriu
Originalitatea
proiectului
Proiectul de
cercetare

Procent
10%

Eseu

Descriere
Ideea proiectului este originala si va produce rezultate care
contribuie la avansarea cunoașterii.
Scopul cercetării, ipoteza de lucru și obiectivele sunt clar
definite; Metodologia si activitățile sunt adecvate. Fezabilitatea
proiectului.
Relația cu baza teoretică a cunoștințelor existente în domeniul
de cercetare al proiectului; importanța subiectelor; impactul
proiectului
Motivația personală și științifică

Contribuția
științifică a
aplicatului

Potențialul cercetătorului de a aduce o contribuție semnificativă
în domeniul său sau pentru România.
Numărul, calitatea și impactul lucrărilor publicate

30%

Importanța
proiectului

40%

10%

10%

Anexa II
Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
pentru candidații la bursa “Maya şi Nicolae Simionescu”
Subsemnatul/-a, _________________________________________________, identificat/-ă prin B.I. / C.I.
seria ________, nr. ________________, eliberat/ă de ____________________________________, la data de
_______________________, având C.N.P. _________________________, cu domiciliul stabil în localitatea
_______________________________, comuna __________________________, satul ________________________,
str. ______________________________, nr. _______, bl. _________, sc. _______, apt. _______,
în baza Regulamentului U.E. nr. 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor
cu caracter personal, a Legii nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum
şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, a O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la
nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a Legii nr. 190/2018
privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din
27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia
datelor), referitor la:
1. Furnizarea către Societatea Română de Biologie Celulară a datelor mele cu caracter personal, așa cum sunt definite
ele în legislația în vigoare:
□ sunt de acord
□ nu sunt de acord
2. Exprimarea consimțământului expres referitor la prelucrarea datelor după cum urmează:
a) furnizarea de către Societatea Română de Biologie Celulară a datelor mele cu caracter personal către persoanele
implicate în organizarea și evaluarea pentru obținerea burselor în străinătate, a celor implicate în operațiunile financiar
contabile legate de stagiul meu de bursă, în vederea bunei desfășurări a concursului pentru care am aplicat și / sau a
stagiului de bursă pe care l-am obținut și îl efectuez/l-am efectuat:
□ sunt de acord
□ nu sunt de acord
b) preluarea de către Societatea Română de Biologie Celulară a datelor mele cu caracter personal, de la alte autorități
sau instituții publice din țară și din străinătate în vederea bunei desfășurări a concursului pentru care am aplicat și / sau a
stagiului de bursă pe care l-am obținut:
□ sunt de acord
□ nu sunt de acord
c) stocarea de către Societatea Română de Biologie Celulară a datelor mele cu caracter personal furnizate, în
conformitate cu legislația în vigoare:
□ sunt de acord
□ nu sunt de acord
3. Afișarea publică a rezultatelor concursului organizat de Societatea Română de Biologie Celulară sunt de acord cu
folosirea:
- numelui și prenumelui, așa cum apare în documentul de identitate
Am luat cunoștință de faptul că pot reveni oricând asupra acestui consimțământ, prin anunțarea prealabilă, în
scris, a Societății Române de Biologie Celulară.
Date de contact:
Mobil ________________________________
E-mail _______________________________
Data Semnătura
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