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1. SCOP
Prezenta procedură stabilește cuantumul și destinația regiei aferentă proiectelor și
contractelor de cercetare, desfășurate în Universitatea din Pitești.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplică pentru toate structurile din Universitatea din Pitești.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
·

Codul Muncii în vigoare;
Contractul Colectiv de Muncă al Universității din Pitești;
Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare;
Legea cercetării Nr. 206/ 27.05. 2004;
Legea nr. 324/ 08.07.2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi
completările ulterioare conţinute în OG nr. 38/2004 şi aprobate cu Legea nr.
230/2004;
Legea nr. 64 din 24 aprilie 2000 privind aprobarea O.G. nr. 58/1997 pentru
modificarea O.G. nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii
de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr.
51/1996, cu modificările ulterioare;
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;
Ordinul MEF 1792/2002 – pentru aprobarea Normelor M etodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea, şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum
şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în
MO nr.37/2003;
HG nr. 1265/2004 - privind aprobarea normelor metodologice, privind contractarea,
finanţarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare –
dezvoltare şi inovare;
HG nr. 327/2003, privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale
directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare;
Pachetele de informaţii ale Programelor de Cercetare din PNCDI III;
Hotărârea Guvernului nr. 735/1996 - Pentru aprobarea Re gulamentului de acordare a
granturilor de cercetare ştiinţifică;
ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
ORDIN nr. 5.281 din 21 octombrie 2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern în structura
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în unităţile aflate în subordinea sau
coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării si Tineretului;
ORDINUL de Ministru (MECTS) Nr. 4478 din 23 iunie 2011, publicat în Monitorul
Oficial, Partea I, Nr. 448/27.VI.2011
Hotărârile Senatului Universităţii din Piteşti.
Carta Universităţii din Piteşti.
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4. ABREVIERI ŞI DEFINIŢII
4.1. Abrevieri
UPit – Universitatea din Pitești
ROF-CCDI – Regulament de organizare și funcționare a Centrului de Cercetare, DezvoltareInovare
4.2. Definiţii
Personal didactic şi de cercetare – personalul care deţine, în mod legal, unul dintre
titlurile universitare sau de cercetare prevăzute de Legea nr. 1/2011, aparţine unei instituţii de
învăţământ superior şi desfăşoară activităţi didactice şi/sau de cercetare. În raport cu relaţiile de
muncă stabilite cu instituţia de învăţământ superior, personalul didactic poate fi: titular sau
asociat.
Proiectul de cercetare este un proiect finanţat, derulat prin intermediul unui organism
naţional sau internaţional (de exemplu, UEFISCDI) în cadrul unei competiţii naţionale sau
internaţionale, în care UPit are calitatea de coordonator sau partener.
Contractul de cercetare este un contract încheiat de personal didactic şi de cercetare
din UPit cu mediul socio-economic pe o temă de cercetare definită în cadrul acestuia, în care
UPit are calitatea de coordonator sau partener.
5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII
5.1. Centrul de Cercetare, Dezvoltare-Inovare gestionează, în conformitate ROF-CCDI,
veniturile provenite din sponsorizări, donaţii, granturi, proiecte şi contracte de cercetare
științifică şi tehnologică, precum şi cheltuielile aferente regiei proiectelor și contractelor de
cercetare (regia aferentă UPit).
5.2. Regia UPit, percepută pentru proiectele şi contractele de cercetare, se stabilește la valoarea
de 20% din cheltuielile directe ale unui astfel de proiect. Excepție de la această valoare fac
proiectele de cercetare a căror regie este stabilită explicit de finanțator sau de autoritatea
contractantă (prin pachetul de informaţii al competiţiei).
5.3. Regia stabilită la punctul 5.1. se distribuie pentru următoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuieli pentru energie termică sau electrică, apă, salubritate, canal: între 30-60%;
b) cheltuieli cu servicii poștale și telefonie: max. 10%;
c) cheltuieli cu auditul financiar (dacă acesta nu a fost cuprins în bugetul proiectului /
contractului): între 10-30%;
d) cheltuieli cu salarizarea personalului tehnic şi administrativ (dacă acestea nu au fost
cuprinse în echipa proiectului / contractului): între 20-40%;
e) alte cheltuieli (specificate de directorul/responsabilul de proiect/contract): max. 15 %.
5.4. Cheltuielile aferente regiei proiectelor și contractelor de cercetare (regia UPit) vor fi
evidențiate și administrate ca parte a bugetului de venituri și cheltuieli al Centrul de Cercetare,
Dezvoltare-Inovare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. La sfârșitul fiecărui an
bugetar, directorul CCDI prezintă Prorectorului pentru Cercetare Științifică și Informatizare un
raport referitor la cuantumul regiei pentru granturile și contractele de cercetare și la modul în
care aceasta a fost cheltuită, raport care va fi prezentat Senatului Universităţii din Piteşti.
6. DISPOZIŢII FINALE
Modificarea prezentei proceduri se face la propunerea directorului CCDI, cu avizul
Consiliului de Administrație și aprobarea Senatului Universității din Pitești.
Aprobarea prezentei proceduri s-a făcut în ședința Senatului Universității din Pitești din
19.12.2016 şi intră în vigoare de la această dată.
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