P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara,
cod 300041, România
Tel: (40)256293389; fax: (40)256490626
E-mail: rectorat@umft.ro; www.umft.ro

Nr. de înregistrare: 20512/06.12.2019

ANUNȚ DE INTENȚIE

În conformitate cu prevederile:
• OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente
Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului finanicar
norvegian 2014-2021
• Ordinului nr. 2840/6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe
nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014- 2021 și
Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
• Procedurii interne de selectare a partenerilor private
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara anunță intenția de a selecta
partener/parteneri din mediul privat în vederea depunerii unei cereri de finanțare pentru
implementarea unui proiect:
Programul de finanțare: MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2014-2021
Apelul de proiecte: PROIECTE COLABORATIVE DE CERCETARE
Titlul proiectului: RONOFUS
Obiectivul general al RONOFUS este de a testa toxicologic şi de a crea o evaluare a cerealelor
şi ierbii în ceea ce priveşte contaminarea cu micotoxine.

Obiectivele tehnice:
1. Determinarea comparativă a influenţei condiţiilor de mediu şi biologice asupra
dezvoltării speciilor din genul Fusarium în România şi Norvegia
2. Determinarea potenţialului inhibitor al extratelor de triterpene pentaciclice asupra
unor specii selectate din genul Fusarium species întâlnite în România şi Norvegia
3. Determinarea toxicologică în vitro and in vivo a proceselor contaminare
/decontaminare
4. Determinarea toxicologică a proceselor de de contaminare /decontaminare. În
paralel şi coroborat cu studii în vivo
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Principalele activităţi care vor fi realizate în cadrul proiectului:
WP1- Determinarea comparativă a influenţei condiţiilor de mediu şi biologice asupra
dezvoltării speciilor din genul Fusarium în România şi Norvegia
Scopul acestui pachet de lucru este de a colecta probele de analizat, identificarea/izolarea
sporilor de Fusarium.
WP2- Determinarea potenţialului inhibitor al extratelor de triterpene pentaciclice asupra
unor specii selectate din genul Fusarium species întâlnite în România şi Norvegia
Actualul pachet de lucru vizează analizarea extratelor de triterpene pentaciclice în vitro şi vivo
ca şi un potenţial antifungic
WP3- Obţinerea de date toxicologice în vitro şi în vivo despre proceselor de contaminare
/ decontaminare
Analizarea citotoxicitatii în vitro a extratelor şi determinarea triterpenelor pentaciclice într-un
profil de siguranţă în vitro folosind linii de celule murine sănătoase.
WP4- Determinarea toxicologică a proceselor de de contaminare /decontaminare. În
paralel şi coroborata cu studii în vivo
Analizarea în vivo şi determinarea micotoxinelor din probele de sânge şi organe prin HPLC, LCMS şi MALDI-MS.
WP5- Managementul proiectului
Aceast pachet include activităţi zilnice de gestionare ( administrarea, evaluarea, monitorizarea,
raportarea şi stabilirea de şedinţe şi plăti)
WP6- Integrarea tinerilor cercetători în activităţile proiectului
Sarcina actuală a acestui pachet este de a încadra şi forma tineri cercetători.

Criterii de eligibilitate:
Conform legii nu este declarată în stare de incapacitate de plată şi nu există plati/conturi blocate
conform unei hotărâri judecătoreşti;
Nu este cazul de faliment sau lichidare, afacerile nu sunt administrate de către judecător sindic,
domeniul de activitate comerciale nu e inactive sau suspendate într-o situaţie asemănătoare cu
cele anterioare, reglementată prin lege;
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Prevederile unui alt contract de finanţare nu au fost inculcate în mod grav în situaţii anterioare
cu o autoritate contractantă; nu există forme de inexactitate în declaraţii privind informaţiile
solicitate de o autoritate contractantă, în vederea selectării contractorilor.

Calendarul de desfăşurare a selecţiei:

Organizaţia interesată va trimite un set de documente la următoarea adresă
(codrutasoica@umft.ro) până la 12 decembrie 2019 ora 23.59. Emailul trebuie să conţină:
“Pentru selectarea partenerilor, Programul SEE 2019 – Cerere de proiecte – Proiecte de
cercetare collaborative” pentru proiectul intitulat RONOFUS.
1. Statutul organizaţiei / actului de constituire care demonstrează că obiectul de activitate
corespunde cerinţelor anunţului de seclectie
2. Situaţiile financiare pentru ultimul exerciţiu fiscal (2018).
3. Declaraţia că societatea şi-a îndeplinit obligaţiile privind plata impozitelor locale
4. Declaraţia că societatea şi-a îndeplinit obligaţiile privind plata impozitelor şi contribuţiilor
sociale la bugetul de stat.
5. Scrisoare de intenţie de a participa ca partener de proiect prin care arata capacitatea de
a desfăşura activităţi conform celor prevăzute în proiect
6. CV-urile persoanelor cheie
Selecţia documentelor va avea loc ȋn 13 decembrie iar rezultatele preliminare vor fi afișate pană
la orele 12.00. Contestaţiile pot fi depuse după afișarea rezultatelor preliminare, în 13
decembrie, pană la orele 18.00. Afişarea rezultatelor finale va avea loc ȋn 15 decembrie 2019,
pană la orele 10.00.

Procesul de evaluare și selecţie a partenerului privat respectă următoarea Grilă de
evaluare:

Nr. Crt.

Criterii de selectare a partenerului

Punctaj

1

Experienţa în aria cercetării pe cereal, plante

20

2

Experienţa în dezvoltarea produse şi prototipuri în domeniu

20

3

Capacitatea de a dezvolta prototipuri tip cercetare experimentală şi
aplicativa

40

4

Capacitatea de a transmite informaţia către public alte proiecte pe

20
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tema cerealelor, extractelor etc.
TOTAL

100

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un potențial partener pentru a putea fi selectat este
de 60 puncte.

