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CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art. 1.Misiune 
Misiunea DAIP este de a sprijini dezvoltarea instituțională a Universității de Vest din Timișoara 
prin intermediul identificării, accesării și implementării instrumentelor de finanțare 
nerambursabilă care să permită finanțarea obiectivelor strategice ale universității asumate în 
planul managerial și în strategia de dezvoltare instituțională.   

Art. 2.Obiective generale şi specifice 
(1) Informarea cadrelor didactice și a personalului administrativ despre oportunitățile de 

finanțare nerambursabilă adresate universităților în scopul dezvoltării instituționale; 

(2) Creșterea valorii finanțărilor nerambursabile pentru dezvoltarea instituțională a 
universității prin intermediul accesării  de finanțări nerambursabile în conformitate 
cu strategia de dezvoltare instituționalăși a implementării proiectelor strategice 
aprobate; 

(3) Implementarea eficientă și eficace a proiectelor cu finanțare nermabursabilă a căror 
scop îl constituie dezvoltarea instituțională prin oferirea de suport managerilor 
pentru accesarea, implementarea și raportarea acestora.  

CAPITOLUL II – DOCUMENTE DE REFERINŢĂ1 
 
Art. 3. Legislație primară 
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

Regulamente europene 
REGULAMENTUL (UE) NR. 1304/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 
din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1081/2006 al Consiliului 
REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 
din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul European de Dezvoltare 
Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune 
și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1083/2006 al Consiliului. 
REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 
din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile 
obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 
REGULAMENTUL (UE) NR. 1300/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 
din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 
Regulament 966/2012 Normele financiare aplicabile bugetului general al UE 
Regulament 1268/2012 Normele de aplicare a Regulamentului 966/2012 

1 Se referă la baza legală de funcționare. 
                                                           

http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/europeana/3_Regulamente_Europene_(RO)/17.12.2013/Reg.1304-2013-RO-FSE.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/europeana/3_Regulamente_Europene_(RO)/17.12.2013/Reg.1303-2013%20RO-prevederi%20comune%20FES,%20FC,%20FEDR,%20FEADR%20si%20FEP.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/europeana/3_Regulamente_Europene_(RO)/17.12.2013/Reg.1301-2013-RO-FEDR-Ob.Investitii%20pentru%20crestere%20ec%20si%20locuri%20de%20munca.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/europeana/3_Regulamente_Europene_(RO)/17.12.2013/Reg.1300-2013-RO-FC.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/europeana/3_Regulamente_Europene_(RO)/26.02.2013/Regulamentul_966_2012.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/europeana/3_Regulamente_Europene_(RO)/26.02.2013/Regulamentul_delegat_UE_%20nr_1268_2012.pdf
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Regulament 539/2010 Modificarea Regulamentului 1083/2006 
Regulament 437/2010 Modificare a Regulamentului 1080/2006 
Regulament 846/2009 Modificarea Regulamentului 1828/2006 
Regulament 397/2009 Modificare Regulament 1080/2006 
Regulament 396/2009 Modificarea Regulamentului 1081/2006 
Regulament 284/2009  Modificarea Regulamentului 1083/2006 
Regulament 1084/2006  Referitor la Fondul de Coeziune 
Regulament 1083/2006  Prevederi generale Instrumentele Structurale 
Regulament 1082/2006  Grupările europene de cooperare teritorială 
Regulament 1081/2006  Referitor la Fondul Social European 
Regulament 1080/2006  Referitor la Fondul European de Dezvoltare Regională 
Regulament 1828/2006  Implementarea Regulamentului 1083/2006 
Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009 încheind astfel mai mulţi ani de negocieri 
pe tema aspectelor instituţionale. 

6.2.  Legislație națională 

Legislaţie generală privind gestionarea asistenţei comunitare nerambursabile 

ORDIN MFE 2010/10.10.2016 privind aprobarea aprobarea formatului standard al 
Contractului/Deciziei de finanţare – condiţii generale aplicabil pentru perioada de programare 2014-2020 
OUG nr. 26/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor 
structurale şi de investiții europene 
Memorandum/24.02.2016 privind stadiul îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante prevăzute în Acordul 
de Parteneriat şi măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora până în decembrie 2016 şi Anexe 
Memorandum/12 februarie 2016 privind aprobarea planurilor de management pentru arii naturale 
protejate, condiţionalitate pentru finalizarea implementării proiectelor finanţate în cadrul Axei Prioritare 
4 “ Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” a Programului 
Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 
Memorandum/20.02.2016  privind posibilitatea finanţării de proiecte retrospective non-majore prin 
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 şi Anexe 
Memorandum/27 ianuarie 2016 privind aprobarea calendarului de activități ce vor fi desfășurate pentru 
operaționalizarea sistemului integrat de management SMIS 2014+/MySMIS 2014 pentru gestionarea 
fondurilor europene 
Legea nr. 105/2016 pentru aprobarea OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014—2020 
HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020OUG 
64/2009  
H.G. 953/09 decembrie 2015 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind 
inchiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007 - 2013 prin Fondul Social European de 
Dezvoltarea Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit 
HOTĂRÂRE nr. 398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a 
fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de 
coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013. 
HOTĂRÂRE nr. 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul 
de coeziune 2014-2020. 

http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/europeana/3_Regulamente_Europene_(RO)/11.03.2013/Regulament_539_CE_15.03.2011.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/europeana/3_Regulamente_Europene_(RO)/11.03.2013/Regulament_437_CE_19.05_2010.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/europeana/3_Regulamente_Europene_(RO)/11.03.2013/Regulament_846_CE_1.09.2009.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/europeana/3_Regulamente_Europene_(RO)/1_Regulament_397_2009.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/europeana/3_Regulamente_Europene_(RO)/2_Regulament_396_2009.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/europeana/3_Regulamente_Europene_(RO)/3_Regulament_284_2009.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/europeana/3_Regulamente_Europene_(RO)/4_Regulament_1084_2006.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/europeana/3_Regulamente_Europene_(RO)/5_Regulament_1083_2006.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/europeana/3_Regulamente_Europene_(RO)/6_Regulament_1082_2006.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/europeana/3_Regulamente_Europene_(RO)/7_Regulament_1081_2006.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/europeana/3_Regulamente_Europene_(RO)/8_Regulament_1080_2006.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/europeana/3_Regulamente_Europene_(RO)/9_Regulament_1828_2006.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/europeana/4_Tratat_Lisabona/1_Tratat_Lisabona_Consolidat.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/legislatie-nationala
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/legislatie/nationala/ORDIN_2010_2016.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/legislatie/nationala/Oug.preluare.posdru.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/legislatie/nationala/Memorandum.aprobat.24.februarie.2016.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/legislatie/nationala/Anexe.memorandum.zip
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/legislatie/nationala/Memorandum.12.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/legislatie/nationala/Memorandum.POSCCE.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/legislatie/nationala/Arhiva.zip
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/legislatie/nationala/Memorandum.operationalizare.SMIS.MYSMIS.2014.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/legislatie/nationala/HG.953.09.12.2015.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/1_Gestionarea_asistentei_nerambursabile/13.07.2015/Hotarare.398.27.05.2015.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/1_Gestionarea_asistentei_nerambursabile/13.07.2015/Hotarare.399.27.05.2015.pdf
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Ordinul nr.2260/25 iunie 2015 privind aprobarea procedurii de evaluare semestriala a 
activității/performantelor profesionale individuale ale personalului care gestionează asistenţa financiara 
nerambursabila comunitară. 
OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020 şi Normele metodologice de aplicare 
OUG 29/2014  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţ 
OMFP nr 2721/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 
64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
Obiectivul Convergenţă 
Ordonanță de Urgență nr. 85/ 12.12.2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului 
de gestionare a instrumentelor structurale. 
ORDIN 1117 / 19.11.2014 pentru aprobarea Instrucțiunii privind  privind plata sumelor reținute din 
Certificatele de Plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanțate 
prin Programul Operațional Sectorial Mediu 
Condiţii speciale- FORMA SCURTĂ de Contract (în dezbatere) 
Ordonanță de urgență nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 320 din 3 iunie 2013. 
OUG  76/2013 pentru modificarea şi completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
OUG  27/2013 pentru modificarea şi completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi adoptarea unor măsuri financiare pentru creşterea gradului de 
absorbţie a fondurilor europene.  
HOTARARE nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență 
Ordin Nr. 33 din 11 ianuarie 2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declarației privind 
nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum și a modelului și 
conținutului formularului “Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în  
HG nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 
64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă. 
 Ordinul 2690/2015 din 23 septembrie 2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor 
art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate 
în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale și privind abrogarea Ordinului ministrului 
afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din 
Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operațiunilor finanțate prin programele operaționale.  
Hotărâre Nr. 1135 din 9 noiembrie 2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 
759/2007 privind regulile de eligibibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin 
programele operaționale 
H.G. 802 din 04/08/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
implementării instrumentelor structurale  

OMFP nr. 2370/2011  privind modificarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 64/2009 

OMFP nr. 2359/2011 privind modificarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 64/2009 

http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/7_Finante_publice_nerambursabile/Ordin.evaluare.semestriala.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/legislatie/nationala/Norme.medologice.aplicare.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/1_Gestionarea_asistentei_nerambursabile/06.06.2014/OG.29-28.mai.2014.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/1_Gestionarea_asistentei_nerambursabile/22.12.2014/MO.940.-OU-22.12.2014.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/1_Gestionarea_asistentei_nerambursabile/19.11.2014/O.1117.19.11.2014.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/pachet_legislativ/dezbatere/Conditii.speciale-forma.scurta.de.contract.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/1_Gestionarea_asistentei_nerambursabile/19.06.2013/OUG_50_2013.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/2_Cadrul_financiar_general/OUG_76_2013.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/1_Gestionarea_asistentei_nerambursabile/15.04.2013/OUG_64+masuri_varianta_finala_10.04.2013_cu%20aviz_CL1.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/1_Gestionarea_asistentei_nerambursabile/24.04.12/3_HG218_2012.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/1_Gestionarea_asistentei_nerambursabile/1_OM_MFP_33_2012_PROC_TVA.pdf
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/wp-content/uploads/2012/11/OMFE-2690-2015.docx
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/1_Gestionarea_asistentei_nerambursabile/3_HG_1135_2011.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/1_Gestionarea_asistentei_nerambursabile/4_HG802_2011.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/2_Cadrul_financiar_general/2_OMFP_2370-27.07.2011_(MO.534).pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/2_Cadrul_financiar_general/3_OMFP_2359_publicat_in_MO.2011.pdf
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HOTĂRÂRE Nr. 175 din 3 martie 2010 privind aprobarea Normelor de implementare a Programului 
de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din 
instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României. EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI 
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 162 din 12 martie 2010 
Hotărârea nr. 606 din 23 iunie 2010 privind stabilire măsuri de accelerare implementare instrumente 
structurale 
ORDIN Nr. 820 din 18 martie 2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului 
de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din 
instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, a Contractului de garantare şi a 
modelului înscrisului prevăzut la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010, precum şi 
pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în 
contul statului român în cadrul Programului de sprijin. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE. PUBLICAT ÎN:  MONITORUL OFICIAL NR. 179 din 19 martie 2010 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin 
pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, inanţate din 
instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 92 din 13 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru 
beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele 
structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind 
majorarea capitalului social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii S.A. 
OUG nr. 120 din 23/12/2010 pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului 
nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru 
Obiectivul Convergenta  
Ordinul nr. 12/2010 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 2548/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 
Ordinul nr. 1080/2010 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 2548/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009  
H.G. nr. 34/2009 privind organizare si functionarea Ministerului Finantelor Publice 
OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergenta  
Legea 362/2009 pentru aprobarea OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor 
structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta 
Ordinul nr. 2548 din 25/08/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenţă - Text actualizat în baza 
actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 25 mai 
2010 
Hotărâre nr. 491 din 14/05/2008 (Hotărâre 491/2008) pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 
finanţate prin programele operaţionale 
H.G. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale 
OUG nr. 127 din 13/11/2007 privind Gruparea Europeană de cooperare teritorială 
H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul 
operatiunilor finantate prin programele operationale 
Legea nr. 315 din 28/06/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania 
H.G. nr. 1115 din 15/07/2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare 
 Documentele de referinţă (reglementările) aplicabile activităţii procedurate privind activitatea de 
accesare a finanţărilor nerambursabile  de dezvoltare instituţională se vor actualiza în functie de 
momentul aplicarii, atât pentru legislația europeană cât și pentru legislația națională. 

http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/1_Gestionarea_asistentei_nerambursabile/5_HG%20nr%20%20175_2010.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/1_Gestionarea_asistentei_nerambursabile/6_%20HG%20nr%20%20606_2010.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/1_Gestionarea_asistentei_nerambursabile/7_OMFP_nr_820_2010.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/1_Gestionarea_asistentei_nerambursabile/8_OUG_nr_9_2010_consolidat.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/1_Gestionarea_asistentei_nerambursabile/9_OUG_nr_92_2010.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/2_Cadrul_financiar_general/4_OUG_nr_120_2010.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/2_Cadrul_financiar_general/5_OMFP_nr_12_2010.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/2_Cadrul_financiar_general/6_OMFP_nr_1080_2010.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/1_Gestionarea_asistentei_nerambursabile/10_HG_34_2009.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/2_Cadrul_financiar_general/7_OMFP_nr_2548_2009_consolidat.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/1_Gestionarea_asistentei_nerambursabile/11_Hotarare_491_2008.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/1_Gestionarea_asistentei_nerambursabile/12_HG_457_2008.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/1_Gestionarea_asistentei_nerambursabile/14_OUG_nr_127_2007_Gruparea_Europeana_Teritoriala.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/1_Gestionarea_asistentei_nerambursabile/15_HG_759_2007.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/1_Gestionarea_asistentei_nerambursabile/17_Legea_315_2004_privind_Dezvoltarea_Regionala.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/1_Gestionarea_asistentei_nerambursabile/18_HG1115_2004_privind_PND.pdf
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Art. 4. Reglementări interne 

(1) Carta UVT 
(2) ROF UVT 
(3) ROI UVT 
(4)  CCM UVT 

 
 
CAPITOLUL III – STRUCTURĂ ȘI ORGANIZARE 
 
Art. 5.Structura 
Departamentul de Accesare și Implementare proiecte este structurat într-un singur compartiment 
care îndeplinește funcțiile de informare, consultanță, accesare și implementare proiecte. 
Departamentul este coordonat de către un Director care are în subordine specialiștii în domeniu 
angajați în cadrul acestuia.  
Principalele atribuții ale directorului de departamernt sunt: 
• Coordonarea Departamentului de Accesare și Implementare Proiecte și a personalului 

acestuia; 
• Realizarea strategiei Departamentului de Accesare și Implementare Proiecte; 
• Realizarea de proceduri de lucru și regulamente conform specificului departamentului; 
• Monitorizarea, verificarea si evaluarea membrilor din cadrul Departamentului; 
• Delegarea de sarcini personalului subordonat; 
• Coordonarea următoarelor activități în cadrul DAIP: 

- Identificarea surselor de finanțare conform Strategiei de dezvoltare a Universității și 
conform cerințelor conducerii acesteia; 

- Informare cu privire la oportunitățile de finanțare a personalului Instituției prin 
intemrediul e-mailului academic; 

- Oferirea de suport în elaborarea cererilor de finanțare pe partea tehnică a acestora; 
- Consultanță în elaborarea cererilor de finanțare personalului care dorește accesarea de 

finanțări nerambursabile; 
- Consultanță pentru echipele de proiect în vederea implementării eficiente și eficace a 

proiectelor cu finanțare nerambursabilă aflate în derulare; 
- Realizarea și actualizarea în mod permanent a portofolilului de proiecte de cercetare și 

cu finanțare nerambursabilă a UVT; 
- Monitorizarea și verificarea implementării proiectelor cu finanțare nerambursabile la 

nivel de UVT. 
• Analiza propunerilor de proiecte cu finanțare nerambursabilă a personalului din cadrul UVT 

în vederea corelării acestora cu Strategia UVT; 
• Menținerea legăturii cu departamentele de specialitate din UVT pe parcursul derulării 

proiectelor de cercetare și a celor cu finanțare nerambursabilă în vederea realizării 
documentației în mod corespunzător cerințelor finanțatorilor; 

• Studierea legislației specifice finanțatorilor pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă 
aflate în derulare; 

• Asigurarea legăturii cu instituțiile și organismele finanțatoare pe parcursul derulării 
proiectelor de cercetare și a celor cu finanțare nerambursabilă; 
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Principalele atribuții și responsabilități revenite specialiștilor în domeniu din cadrul 
departamentului sunt:  
• oferirea de suport în elaborarea cererilor de finanțare nerambursabilă în ceea ce privește 

întocmirea bugetului acestora; 
• consultanță în elaborarea cererilor de finanțare personalului care dorește accesarea de 

finanțări nerambursabile pe parte financiară și tehnică pentru programele de finanțare 
internaționale și naționale; 

• consultanță pentru echipele de proiect în vederea implementării eficiente și eficace a 
proiectelor cu finanțare nerambursabilă aflate în derulare în ceea ce privește partea 
financiară a acestora; 

• monitorizarea și verificarea implementării proiectelor cu finanțare nerambursabile la nivel 
de U.V.T. în ceea ce privește execuția bugetelor acestora și alte aspecte financiare; 

• implementarea proiectelor de interes instituțional în ceea ce privește partea financiară a 
acestora; 

• analiza propunerilor de proiecte cu finanțare nerambursabilă a personalului din cadrul 
U.V.T. din punct de vedere financiar și a respectării restricțiilor financiare de la nivelul 
U.V.T. dar și a instituțiilor finanțatoare; 

• menținerea legăturii cu departamentele financiar-contabile din U.V.T. pe parcursul derulării 
proiectelor de cercetare și a celor cu finanțare nerambursabilă în vederea realizării 
documentației în mod corespunzător a cerințelor finanțatorilor; 

• studierea legislației financiar-contabile specifice finanțatorilor pentru proiectele cu finanțare 
nerambursabilă aflate în derulare; 

• realizarea situaţiilor statistice financiare aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă;  
• realizarea unei baze de date cu instituțiile finanțatoare din străinătate și monitorizarea 

permanentă a acestora în vederea identificării de noi apeluri de finanțare; 
• identificarea surselor de finanțare conform Strategiei de dezvoltare a Universității și 

conform cerințelor conducerii acesteia; 
 
Art. 6.Atribuții 
 
(1) Identificarea oportunităților de finanțare pentru dezvoltarea instituțională a universității; 
(2) Diseminarea oportunităților de finanțare în ceea ce privește dezvoltarea instituționalăîn 
rândul cadrelor academice și a personalului administrativ al universității;  
(3) Oferirea de consultanțăîn accesarea și implementarea finanțărilor nerambursabile care au 
drept scop dezvoltarea instituțională;  
(4) Oferirea de sprijin în accesarea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă 
prin punerea la dispoziția managerilor a documentelor standard utilizate în UVT, precum: 
Descrierea generală a UVT, Experiența generală pe proiecte a UVT, Numărul și valoarea 
proiectelor aflate în implementare, Documente generale ale apelurilor de propuneri de proiecte 
precompletate, Formulare specifice implementării precum: Decizii de numire în echipa 
proeictului, împuterniciri de semnare a conformității cu originalul în cadrul proiectelor,  etc. ; 
(5) Scrierea, aplicarea, implementarea și raportarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă 
identificate ca fiind prioritare pentru universitate în conformitate cu strategia de dezvoltare 
instituțională; 
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(6) Oferirea de consultanță în accesarea și implementarea proiectelor cu finanțare 
nerambursabilă de dezvoltare instituțională personalului academic și administrativ al 
universității; 
(7) Organizarea de seminarii, traininguri și evenimente informative privind oportunitățile de 
finanțare nerambursabile, accesarea, implementarea și raportarea proiectelor cu finanțare 
nerambursabilă; 
(8) Monitorizarea derulării proiectelor aflate în implementare, a raportării acestora și evaluarea 
lor;  
(9) Realizarea de situații și statistici aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă de 
dezvoltare instituțională precum și rapoartarea situațiilor instituțiilor care solicităaceste situații 
prin intermediul adreselor. 
 
CAPITOLUL IV – DISPOZIȚII FINALE 
 
Art. 7. Prezentul Regulament (ediția a II-a) a fost aprobat în şedinţa Senatului din data de 
15.12.2016. Ediția I a fost aprobată în ședința Senatului din data de 29.06.2012. 
 


