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1. SCOPUL PROCEDURII
Procedura stabileşte modul în care se dezvoltă proiectele cu finanţare obţinută prin
competiţie (finanţare prin granturi).
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;
Carta Erasmus pentru Învățământul Superior 2014-2020
Apelurile la propuneri de proiecte în funcţiune la momentul iniţierii proiectului, cu toate
documentele anexate acestora (ghiduri, manuale de dezvoltare şi implementare, manuale
financiare).

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 Naționale

5. CONŢINUT
Procedura reglementează activităţile de studiu, analiză, elaborare, planificare, punere în
formă, aplicare on-line, rafinare pe bază de feed-back, re-aplicare, în vederea obţinerii de
finanţări obţinute prin competiţie (finanţare prin granturi).
Aceste activităţi sunt:
5.1. Analiză de nevoi
5.2. Studiu de pre-fezabilitate
5.3. Conceptualizare prin precizarea nevoilor identificate, a stadiului actual de
dezvoltare în satisfacerea nevoilor identificate, a metodelor de analiză şi studiu
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preconizate care ar aduce ceva nou, prin descrierea cu caracter general a
potenţialelor activităţi cu rezultate şi produse specifice.
5.4. Elaborarea planului de activităţi
5.5. Elaborarea bugetului estimativ
5.6. Stabilirea nevoilor de expertiză internă şi externă
5.7. Definirea dimensiunilor şi specificului resurselor umane ce urmează a fi
implicate
5.8. Precizarea parteneriatului potenţial al proiectului
5.9. Analiza propunerii de proiect în interiorul echipei şi eventual în panel de experţi
5.10. Rafinarea propunerii şi aplicarea în sine prin trimiterea propunerii către
organizaţia finanţatoare
5.11. Completarea formularului de aplicaţie (on-line şi / sau hard-copy)
5.12. Rafinare şi re-aplicare în sesiunea următoare pentru propunerile respinse, dar
care au totuşi şanse de a fi finanţate ulterior, după rafinarea şi îmbunătățirea
acestora
6. RESPONSABILITĂŢI
6.1. Senatul are următoarele responsabilităţi şi competenţe legate de prevederile prezentei
proceduri:
6.1.1. Aprobă prezenta procedură
6.1.2. Pune în discuţie solicitările de modificare ale actualei proceduri
6.1.3. Poate solicita către CEPS și CCI, rapoarte de monitorizare şi control ale
proiectelor în derulare.
6.2. Echipa de Proiect are următoarele responsabilităţi şi competenţe legate de prevederile
prezentei proceduri:
6.2.1. Efectuează analiza de nevoi
6.2.2. Efectuează studiul de pre-fezabilitate sau solicită sprijin specializat pentru
efectuarea acestuia
6.2.3. Conceptualizează proiectul prin precizarea nevoilor identificate, a stadiului actual
de dezvoltare în satisfacerea nevoilor identificate, a metodelor de analiză şi studiu
preconizate care ar aduce ceva nou, prin descrierea cu caracter general a
potenţialelor activităţi cu rezultate şi produse specifice.
6.2.4. Elaborează planul de activităţi
6.2.5. Elaborează bugetul estimativ
6.2.6. Stabileşte nevoile de expertiză internă şi externă
6.2.7. Defineşte dimensiunile şi specificul resurselor umane ce urmează a fi implicate
6.2.8. Precizează parteneriatul potenţial al proiectului
6.2.9. Analizează propunerea de proiect în interiorul echipei şi eventual în panel de
experţi
6.2.10. Rafinează propunerea
6.2.11. Completează formularul de aplicaţie (on-line şi / sau hard-copy)
6.2.12. Aplică în sine prin trimiterea propunerii către organizaţia finanţatoare
6.2.13. Rafinează şi re-aplică în sesiunea următoare pentru propunerile respinse, dar care
au totuşi şanse de a fi finanţate ulterior, după rafinarea şi îmbunătățirea acestora
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6.3. CEPS are următoarele responsabilităţi şi competenţe legate de prevederile prezentei
proceduri:
6.3.1. Verifică respectarea de către echipa de proiect a normelor de dezvoltare
prevăzute în documentele de referinţă ale finanţatorului;
6.3.2. Asigură consultanţă tehnică de specialitate echipei de proiect;
6.3.3. Analizează și Emite Avizul Tehnic, prin care recomandă semnarea Scrisorii de
Intenţie şi participarea Universităţii din Piteşti la proiect;
6.4. Directorul de Departament are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
6.4.1. Aplică prevederile procedurii;
6.5. Compartimentul Juridic are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
6.5.1. Verifică condiţiile legale privind angajarea personalului din proiect;
6.5.2. Asigură condiţiile legale pentru buna relaţionare a UPIT cu terţii în timpul,
dezvoltării proiectului.
6.6. Serviciul Organizare Resurse Umane - are următoarele responsabilităţi şi
competenţe:
6.6.1.
Întocmeşte actele necesare încadrării în regim de plata cu ora a personalului
Echipei de Proiect, în baza deciziilor de încadrare emise de către Directorul de
Departament sau, după caz, de către Directorul de Centru.
6.7. Serviciul Economic (Compartimentul Contabilitate) are următoarele responsabilităţi
şi competenţe:
6.7.1.
Primeşte ordonanţările de plăţi, avizate de către Directorul de Departament şi
aprobate de către Rector;
6.7.2.
Efectuează toate operaţiile financiare aferente dezvoltării proiectului.

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 CPPDD.
8. ANEXE
8.1.
Avizul Tehnic al CEPS (document ce va reflecta rezultatele analizei tehnice efectuate de
către CEPS asupra propunerii de proiect, aflată în etapa de dezvoltare)

