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1. SCOPUL PROCEDURII
Procedura stabileşte modul în care salariaţii UPIT pot iniţia proiecte cu finanţare obţinută prin
competiţie (finanţare prin granturi), cu excepția proiectelor de cercetare științifică/
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura este utilizată de către CEPS, CCI, CPPDD, alte centre, personalul echipelor de
dezvoltare / implementare de proiecte cu finanţare obţinută prin competiţie (finanţare prin
granturi) din Universitatea din Pitești. Procedura nu se aplică proiectelor care vizează strict
cercetarea științifică finanţată prin programe de cercetare gestionate de agenţii naţionale şi care
aplică reglementări proprii.
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ








Legea nr. 1/2011 a Educației Nationale;
Carta Universității din Pitești;
Planului Strategic de Dezvoltare a UPIT;
Standardele de management al proiectelor elaborate la nivel european și internațional;
Metodologia Mangementului Proiectelor
Carta Erasmus pentru Învățământul Superior 2014-2020
Apelurile la propuneri de proiecte în funcţiune la momentul iniţierii proiectului, cu toate
documentele anexate acestora.

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
4.1.

Termeni şi definiţii

Obiectiv general
Obiectiv specific
Proiectare
Proiect
Competiţie
Grant

4.2.

Intenție cu caracter general
Intenție cu caracter specific
Acțiunea de a proiecta și rezultatul ei; proiecție; alcătuire a unui proiect.
Plan prin care se intenționează realizarea unor acțiuni viitoare
Concurs; concurență; întrecere
Subvenție acordată (de stat, de o organizație etc.) unei persoane, unei
instituții.

Abrevieri

CEPS
CCI
CMCPU
CPPDD
ORU
DGA
CA
UPIT
MEN

Centrul pt. Proiecte și Studii Europene
Centru pentru Cooperare Internatională
Centrul pentru Managementul Calităţii şi Programe Universitare
Centrul de Proiectări pt. Proiecte de Dezvoltare Durabilă
Serviciul Organizare Resurse Umane
Directorul General Administrativ
Consiliul de Administraţie
Universitatea din Piteşti
Ministerul Educaţiei NaȘionale

5. CONŢINUT
Procedura reglementează activităţile de identificare de oportunităţi de dezvoltare prin proiecte,
corelate cu strategia UPIT şi / sau a structurii care este direct implicată.
Aceste activităţi sunt:
5.1. Precizarea obiectivelor operaţionale ale UPIT sau ale structurii UPIT care se implică,
obiective ce se impune a fi atinse prin proiecte
5.2. Identificarea potenţialelor organizaţii, programe şi / sau surse finanţatoare care ar putea
finanţa proiectele
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5.3. Analiza şi matching-ul obiectivelor UPIT sau ale structurii UPIT prin comparare cu cele
ale programelor potenţial finanţatoare
5.4. Precizarea programului, acţiunii finanţatoare specifice din cadrul acestuia şi care se
potriveşte cel mai bine cu obiectivele UPIT
5.5. Analiza şi asumarea deciziei de a dezvolta unul sau mai multe proiecte ce vor accesa
sursa de finanţare respectivă;
5.6. Precizarea structurii / echipei ce va dezvolta şi implementa proiectul
6. RESPONSABILITĂŢI
6.1. Senatul are următoarele responsabilităţi şi competenţe legate de prevederile prezentei
proceduri:
6.1.1.
Analizează, dezbate și aprobă actuala procedură.
6.2. Rectorul UPIT are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
6.2.1. Aprobă/respinge alocarea de către UPIT, în contul bancar al proiectului, a sumelor
aferente co-finanţării precum şi a avansurilor necesare pentru demararea şi
implementarea proiectului, în acord cu prevederile Metodologiei, după ce proiectul
obţine finanţarea în urma competiţiei de grant;
6.2.2. Asigură direct sau prin delegare de competenţe, reprezentarea legală a echipei de
proiect, în relaţiile ei cu instituţia coordonatoare, cu partenerii şi cu instituţiile
finanţatoare precum şi cu alte autorităţi cu rol de control, management sau audit;
6.2.3. Aprobă/respinge ordonanţările de plată
6.3. Consiliul de Administrație are următoarele responsabilităţi şi competenţe legate de
prevederile prezentei proceduri:
6.3.1. Analizează, și aprobă/respinge propunerile de proiecte.
6.4. CEPS are următoarele responsabilităţi şi competenţe legate de prevederile prezentei
proceduri:
6.4.1. Precizează obiectivele operaţionale ale UPIT sau ale structurii UPIT, obiective ce se
impun a fi atinse prin proiecte;
6.4.2. Identifică potenţialele organizaţii, programe şi /sau surse finanţatoare care ar putea
finanţa proiectele (domeniu de responsabilitate: POSDRU, POSCCE, Erasmus+,
acțiunea KA2, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, Jean Monnet, Sport);
6.4.3. Analizează şi armonizează obiectivele UPIT sau ale structurii UPIT prin comparare
cu cele ale programelor potenţial finanţatoare;
6.4.4. Analizează împreună cu departamentele şi/sau centrele UPIT propunerile de a
dezvolta proiecte, care vor accesa sursele de finanţare necesare, la nivelul
Universității din Pitești;
6.4.5. Analizează Emite Avizul Tehnic, prin care recomandă semnarea Scrisorii de Intenţie
şi participarea Universităţii din Piteşti la proiect.
6.4.6. Supune aprobării CA propunerile de proiecte analizate și avizate;
6.4.7. Asigură consultanţă de specialitate pentru potenţialii iniţiatori de proiecte, în
domeniul de responsabilitate, la nivelul UPIT;
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6.5. CCI are următoarele obligații și competențe legate de prevederile acestei proceduri:
6.5.1. Precizează obiectivele operaţionale ale UPIT sau ale structurii UPIT, obiective ce se
impun a fi atinse prin proiecte;
6.5.2. Identifică potenţialele organizaţii, programe şi /sau surse finanţatoare care ar putea
finanţa proiectele (domeniu de responsabilitate: Erasmus +, acțiunea KA1, Erasmus
Mundus);
6.5.3. Analizează şi armonizează obiectivele UPIT sau ale structurii UPIT prin comparare
cu cele ale programelor potenţial finanţatoare;
6.5.4. Analizează şi decide asupra departamentelor şi /sau centrelor UPIT ce urmează a
coopera pentru dezvoltarea şi implementarea proiectului, asupra echipei ce urmează a
dezvolta şi implementa proiectul;
6.5.5. Asigură consultanţă de specialitate, în domeniul de responsabilitate, la nivelul UPIT;
6.6. CPPDD, alte centre UPIT: au următoarele responsabilităţi şi competenţe legate de
prevederile prezentei proceduri:
6.6.1. Precizează programul, acţiunea finanţatoare specifică din cadrul acestuia şi care se
potriveşte cel mai bine cu obiectivele UPIT respectiv ale CPPDD, iniţiatoarea şi
beneficiara potenţială a proiectului;
6.6.2. Analizează şi aprobă/respinge propunerea de a dezvolta proiecte ce vor apela sursa
de finanţare respectivă, în domeniul de responsabilitate al CPPDD
6.6.3. Analizează şi decide asupra departamentelor şi /sau centrelor UPIT cu care urmează
a coopera, pentru dezvoltarea şi implementarea proiectului,
6.6.4. Înaintează CEPS propunerile de proiecte, pentru a fi avizate și înaintate spre
aprobare CA.
6.6.5. Asigură consultanţă de specialitate pentru potenţialii iniţiatorii de proiecte, parteneri
ai CPPDD, în domeniul de responsabilitate.
6.7. Directorul de Departament are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
6.7.1. aplică prevederile procedurii;
6.7.2. nominalizează prin Decizie, personalul ce urmează a contribui la iniţierea,
dezvoltarea şi implementarea proiectului
6.7.3. reface Fişa Postului pentru personalul nominalizat, incluzând în ea activităţile de
iniţiere, dezvoltare şi implementare a proiectului
6.7.4. întocmeşte pontajul aferent personalului implicat în activităţile de iniţiere, dezvoltare
şi implementare de proiect
6.8. Compartimentul Juridic are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
6.8.1. verifică condiţiile legale de încadrare cu resurse umane a echipei de proiect
6.9. Serviciul Organizare Resurse Umane are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
6.9.1. Întocmeşte documentele necesare încadrării personalului implicat în activităţile de
iniţiere, dezvoltare şi implementare de proiect
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7. DISPOZIŢII FINALE
7.1. Aprobarea modificării prezentei proceduri este de competenţa Senatului universitar.
7.2. Prezenta procedură intră în vigoare din momentul aprobării în Senatul UPIT.
7.3. Verificarea modului în care se aplică prezenta procedură se realizează de către CEPS și CCI.

