
 

Centrul de Studii despre Bere, Sănătate şi Nutriţie 

 

A zecea ediție a programului de burse de cercetare - 2021 

 

Perioada de depunere a aplicațiilor: 1 mai 2021 – 1 decembrie 2021 

Formularele de înscriere pot fi solicitate: 

- prin email, la adresa: centru@beresanatatenutritie.ro 

- sau pot fi descărcate online de la adresa: http://www.beresanatatenutritie.ro/burse-de-

cercetare/   

Regulament depunere aplicații și acordare burse  

 
Centrul de Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție este o entitate cu caracter științific ce are drept 

obiectiv investigarea efectelor consumului moderat de bere asupra organismului uman prin derularea 

de studii științifice și diseminarea de informații în domeniu în rândul comunității medicale și a publicului 

larg. 

 
ARII DE STUDIU ȘI CERCETARE 
 
Centrul de Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție va acorda anual burse pentru efectuarea de studii 

științifice, cu caracter de noutate și originalitate, privind efectele consumului moderat de bere în raport 

cu sănătatea.  

 
APLICANTUL ȘI COORDONATORUL DE PROIECT 
 
o Pot aplica pentru obținerea de burse studenții aflați în an terminal la orice specializare de natură 

tehnică și științifică, masteranzi, doctoranzi sau post-doctoranzi și studenți din domenii de studiu 

conexe, precum nutriție, sport, sociologie, cu condiția să aparțină unor centre de învățământ 

superior sau centre de cercetare din România (studenții la medicină pot aplica începând cu anul 4) 

precum și cadre medicale cu specializările diabet, nutriție, boli metabolice și cardiologie, dar și 

cadre didactice din învățământul universitar și post-universitar, care își pot coordona studenții 

pentru realizarea unui astfel de studiu.   

o Aplicanții studenți trebuie să beneficieze de un coordonator de proiect care să aparțină unei 

instituții de învățământ superior sau centru de cercetare din România. Coordonatorul de proiect 

trebuie să fie cel puțin asistent universitar sau cercetător științific. Aplicanții cadre medicale pot 

depune proiectul în nume propriu sau ca echipă de medici, fără un coordonator de proiect. 

 
 
PERIOADA DE DEPUNERE A APLICAȚIILOR 
 

mailto:centru@beresanatatenutritie.ro
http://www.beresanatatenutritie.ro/burse-de-cercetare/
http://www.beresanatatenutritie.ro/burse-de-cercetare/


 

Centrul de Studii despre Bere, Sănătate şi Nutriţie 

 

Perioada de depune a aplicațiilor este 1 mai 2021 – 1 decembrie 2021. 

 
CONDIȚIILE PROGRAMULUI 
 
 
Valoarea burselor: 
 
o Valoarea totală maximă a burselor care vor fi acordate este de 100.000 lei. 

 

o Valoarea burselor o include și pe cea a taxelor. 

 

o Din fondul maxim de burse, Comisia de evaluare, în funcție de specificul, termenul de execuție și 

resursele implicate în realizarea proiectului depus de aplicant, va decide asupra cuantumului exact 

al bursei care revine aplicantului pentru desfășurarea studiului 

 

o Cuantumul agreat pentru realizarea proiectului va fi plătit aplicantului în tranșe, stabilite de comun 

acord, conform graficului de realizare a studiului 

 

Verificări periodice: 
 

o În prezentarea proiectului, aplicanții trebuie să aibă în vedere programarea activităților astfel încât 

să poată furniza periodic Comisiei de evaluare date relevante pentru bunul mers al proiectului, la 

intervalele stabilite în funcție de etapele de desfășurare a proiectului și de perioada de realizare a 

lui 

o În plus, în funcție de specificul proiectului și de perioada lui de desfășurare, Comisia de evaluare 

poate adăuga și alte date la care să fie programate verificări 

o La fiecare verificare, aplicanții vor prezenta Centrului de Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție o 

scrisoare din partea coordonatorului de proiect, prin care acesta atestă utilizarea corespunzătoare 

a resurselor (atunci când este solicitată și în cazul în care există un coordonator de proiect) 

 

TERMENUL DE PREDARE A LUCRĂRII 

 

o Termenul maxim pentru predarea lucrărilor științifice va fi de un an de la începerea studiului 

o După expirarea acestui termen, aplicanții vor trebui să prezinte conținutul final al lucrării lor către 

Centrul de Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție cu aprobarea scrisă a coordonatorului de 

proiect (acolo unde există) 

o Data oficială de finalizare a studiului se poate prelungi cu până la maxim trei luni, în cazul 

existenței unor motive obiective pentru care nu a putut fi predat în termenul stabilit inițial, dar, în 

niciun caz nu se va mări valoarea finanțării 

 



 

Centrul de Studii despre Bere, Sănătate şi Nutriţie 

 

PREZENTAREA APLICAȚIEI 

o Formularele de înscriere se pot solicita la Centrul de Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție, la 

adresa de mail centru@beresanatatenutritie.ro sau accesând pagina de web 

http://www.beresanatatenutritie.ro/burse-de-cercetare/   

o Formularele de înscriere și documentația solicitată în acestea se vor putea trimite pe mail până la 

data de 1 decembrie 2021, la adresa: centru@beresanatatenutritie.ro  

 

DOCUMENTE SOLICITATE 

o Formular de înscriere completat în limba română 

o Adeverință care să ateste faptul că sunt studenți în an terminal, că urmează cursurile unui 

masterat sau ale unei școli postdoctorale   

o Scrisoare din partea coordonatorul de proiect prin care acesta își ia angajamentul că va conduce 

proiectul. Această scrisoare trebuie să fie vizată și de directorul departamentului universitar, 

instituției de învățământ superior sau centru de cercetare în cadrul căreia se va desfășura studiul.  

o Copie a actului de identitate și o fotografie recentă a aplicantului  

o În cazul medicilor, o adeverință care să ateste experiența profesională 

 

SELECȚIA CANDIDAȚILOR 

o Centrul de Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție va acorda bursele pe baza evaluărilor făcute de 

membrii Comitetului de evaluare 

o Deciziile Comitetului de evaluare vor fi obligatorii și definitive  

o Centrul de Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție poate decide prelungirea termenului de 

depunere a aplicațiilor în situația în care Comitetul de evaluare consideră că aplicanții primite nu 

ating nivelul de excelență impus 

o Evaluarea proiectelor depuse va avea loc până pe 28 februarie 2022. Numele candidaților 

selecționați vor putea fi aflate până pe 31 martie 2022, accesând pagina de web a Centrului de 

Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție: www.beresanatatenutritie.ro sau trimițând un email la 

adresa centru@beresanatatenutritie.ro  

 

CONDIȚII 

o Metodele de studiu pentru care optează aplicanții trebuie să aibă în vedere exclusiv subiecți umani 

sănătoși, nefiind admise studii care implică testele pe animale 

o Se admit doar studii în care se administrează cantitățile recunoscute a fi caracteristice unui 

consum moderat de bere (660 ml/ zi pentru bărbați și 330 ml/ zi pentru femei). 

o După acordarea burselor, Centrul de Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție va putea solicita 

beneficiarilor și alte documente oficiale prin care să dovedească faptul că informațiile din 

formularele de înscriere sunt adevărate 
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Centrul de Studii despre Bere, Sănătate şi Nutriţie 

 

o În cazul în care sunt identificate inadvertențe sau se constată falsitatea documentelor prezentate, 

bursa este automat anulată   

o Nu se va admite nicio solicitare de înscriere incompletă  

o Redactarea aplicațiilor și a proiectelor trebuie făcută în limba română 

o Aplicanții nu vor putea face public conținutul cercetărilor lor înainte de finalizarea acestora, cu 

excepția cazurilor când acest lucru le este solicitat în scris de către Președintele Centrului de 

Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție  

o Aplicanții își iau angajamentul față de Centrul de Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție că vor 

face publice rezultatele cercetărilor lor, după finalizarea acestora, în cel puțin două publicații de 

specialitate, dar doar după obținerea acordului scris din partea Președintele Centrului de Studii 

despre Bere, Sănătate și Nutriție 

o Centrul de Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție își rezervă dreptul editorial asupra lucrărilor 

realizate prin acordarea acestor finanțării, putând face publice rezultatele acestora oricând 

consideră necesar și oportun   

 
 
 


