METODOLOGIE P
FINANTATE D
UNIVERSITA
Preambul
Prezenta metodo

IND INITIEREA
SI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
FONDURJ NATIONALE
$I INTERNATIONATE iN
,,CONSTANTJN BRANCU$I" DIN TARGU_JrU

ie

stabile$te coordonatele generale
ce trebuie respectate in
U"T.n]I. 9i operare a proiecrelor finanlare din diferite
;;nduri
r cadrul Universitdlii
,,Constantin Br6ncugi,, Ain fargu_fiu
fUCO;,
in acord cu regl
juridice nalionale gi europene in
materie, dupa cum r:rleaza,
activitatea de elaborare si
)unere a proiectelor, modalitatea de
constituire a echipelor de
management gi implem
rmplementarea qi raportarea periodicd
a stadiului imptementarii
prolectelor, rdspunderea
d"
management gi implementare privind
rca)izarea
indicatorilor proiectelor qi ::tfl:.
ligibilitatea cheltuielilor efectuate. Metodologia
privind inif ierea
gi implementarea
finarfate din fonduri nafionale intemalionale
9i
in Uni.,r"rsitatea
,.Constartin BrdncuEi" din
rgu-Jiu este elaborati pe baza urmdtoarelor
documente:
Legea nr. 1/201 l,
r Educaliei Nafionale cu
modifictrrile gi completirile ulterioarel
Legea nr. I
pentru aprobarea OUG nt. 40/2015 privind
gestionarea
financiard a fondurilor
pentru perioada de programaxe 2014-2020:
- Legea nr. 3
pentru aprobarea OUG m. 6412009 privind
gestionarea
financiara a instrumentelor
e qi utilizarea acestora pentru obiectilul
convergenld;
- Legea m. 213
noiembrie 2016 privind cooperarea intemalionald
pentru
activitatea de elaborare, i
nalionale $i intemalionale

dezvoltare qi asistenld
- Regulamentul 1UE) nr. 1304/2013 al parlamentului
European qi al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind F
.ul social european qi alte precizdri;
- Regulamentul (UE)
1301/2013 al Parlamentului European gi al
Consiliului din l7
decembrie 2013 privind F
de dezvoltare regionald
$i dispoziliile specifice
.europear
aplicabile obiectiwlui
la investiliile pentru cre$tere economicd qi locuri
de muncd:
Ordinul nr. 4947 16 privind incadrarea in activitatea
de cercetare_de .uoltur"
aplicativd gi/sau de dezvol
tehnologicd;

-

-

Ordonanfa nr. 5 /16.08.2002 privind cercetarea gi
dezvoltarea tehnologicd,
modificatd qi completatd prin
nr. 41126.08.2015;
- Carta Universiteiii ,,
Brdncugi" din TArgu-Jiu, cap.VIII;
- Regulamentul de o
gi funcJionare a Universitdlii
,,Constantin BrAncusi,, din

TArgu-Jiu;

-

Regulamentul de
Universitdlii,,Constantin B

L Activitatea de

Art.

1. Activitatea de

a proiectelor finanlate din

Tdrgu-Jiu (UCB) esre reali

qi funclionare a Direcliei de Management proiecte
a

din TArgu-Jiu.

qi depunere a proiectelor
borare qi deprurere (ca Solicitant sau ca partener
institulionag

ite fonduri in cadrul Univercitalii
,,Constantin nrancuqi,,din
prin intermediul DirecJiei Management proiecte (DMp).

Art. 2. Orice

de la nivelul Universitelii ,,Constantin Brdncugi" din T6rgu-Jiu
poate desfb$ura activitate de laborare qi depunere (ca Solicitant sau ca Partener institutional)
a proiectelor cu finanlare din
i nationale sau intemafionale.

Art. 3.

in procesul de elaborare qi depunere (ca Solicitant sau ca

Orice

Partener institutional) a
or cu finantare din diferite fonduri se inregistreazd prin
completarea Anexei 1 (in do
exemplare gi in format electronic) la Secretariatul DMP. Dupi
inregistrarea Ia Secretariatul MP un exemplar revine ini{iatorului.

Art. 4. Directorul D
va analiza cu celeritate solicitarea primitd qi va emite in scris
un punct de vedere in funcli de domeniile prioritare pentru atagerea fondurilor stabilite de
Senatul UCB sau alte ho
i subsecvente, resursele financiare necesare pentru derularea in
bune condifii a proiectului,

forma Anexei 1) Ei punctul
de Administralie (CA). Ho
Senatului universitar cu toate
in situalia aprobdrii
iniliatorului aprobarea. iar
numele UCB propunerea de

Art.S. Dupd

apro

proiect/Coordonatorul insti
activitEtii de contractare.

II. Modalitatea de
Art.6. (1)
finantate la nivelul UCB

indicatorilor asumali etc. Cererea de initiere (prezentatA sub
vedere al directorului DMP sunt supuse aprobdrii Consiliului
Consiliului de Administratie se inainteazd spre validare
le care au stat la baza acesteia.
ii de iniliere (Anexa nr. 1), prin personalul DMP se comunicd
poate elabora gi depune (ca solicitaat sau ca partener) in

rctului de cdtre autoritatea contractantil, Managerul de
de proiect UCB solicitd avizul CA pentru inilierea

a echipelor de management

echipelor de management qi implementare a proiectelor
realizeazd corespunzdtor etapelor parcwse in inilierea Ei

implementarea proiectelor.
/^. i
(rJ
rn raza oe mrll

echipei de management
iniliere a proiectului, urmdnd

(3)

proiectului, persoana desemnatd

Dupd

proiect/Coordonator
transmite Secretariatului D
persoanele care

igi

managerul/coordonatorul/directorul de proiect Ei membrii
de cerintele proiectului) sunt aprobali simultan cu cererea de
le precizate anterior (DMP, CA, Senat).

incep

UniversitSlii, insolitd de
Administrafie propunerea
precizate la art. 8. Acesta

ca Manager de

de proiect UCB/director de proiect, la depunerea acestuia,
o cerere-tip (Anexa nr. 2) prin care solicitd aprobarea pentru

in prima lund, cu prioritate persoane angajate ale
le precizate Ia art.1 . DMP inainteazd Consiliului de

vitatea

aprobare/respingere, fi.rndamentatd pe indeplinirea criteriilor
rezultatul sore validaxe Senatului/Comisiilor reunite ale

Senatului.

(4) Posturile

rdmase vacante

prioritate de experfii din uni
de proiect, care va depune
dupd cum :utmeaz6:
Senat/Comisii reunite ale

(5) In cazul in
contractanta, posturile

dupd fazele menJionate anterior se vor ocupa (cu

itate), la propunerea managerului/coordonatorului/directorului

2 la secretariatul DMP, in condiliile menlionate la art. (3),
de aprobare/respingere de la DMP; aprobare CA; validare
ul.
experfii desemnafi nu sunt aproba{i de citre autodtatea
devin vacante qi procedura de ocupare a acestora se reia.

(6) Persoana
proiect UCB poate fl
proiectului sau de cAtre

ca Manager de proiect/Director/Coordonator institulional ce
in cazul in care nu mai doregte sd ocupe acest post in cadrul
de Administrafie al UCB, care desemneazd o altd DersoanA

pentru acest post, la

directorului DMP.
Art. 7. Persoanele
pentru ocupaxea posturilor vacante vor depune un dosar de
inscriere in format fizic,
la DMP, care trebuie sA continA urmAtoarele documente:
- Cerere de inscriere Anexa nr, 3);
- Curriculum vitae format Europass datat $i semnat pe fiecare pagind, in ciue se va
specifica postul
- 2 exemplare;
Copii ale
or relevante pentru a dovedi indeplinirea cerinlelor postului
specificate in
de finantare.
Art. 8 Avizarea
lor depuse la nivelul DMP se rcalizeazt in mu<im 2 zlle
lucrdtoare qi impune
unei activitdti de evaluare pe baza urmdtoarelor criterii:
- indeplinirea
or necesare pentru ocuparea fiecdrui post in conformitate cu
cererea de finantare
a proiectului;
- diplome, certificate
atestd experienla gi capacitatea de implementare sau gestionare
a proiectelor cu fonduri na{i
qi intemalionale @x.: Diploma CNFPA sau echivalent pentru
Manager de proiect,
actnzilii, responsabil resurse umane, altele, dvpd caz);
- modalitatea
de implementare gi gestionare anterioard a proiectelor cu
fonduri nalionale qi i
se vor avea in vedere neregulile constatate anterior gi
imputabile membrilor
gradul de atingere a indicatorilor de proiect, inregistrarea rmor
sume rdmase neeligibile qi
nerespectarea prevederilor reglementErilor inteme
privind inilierea, derularea
implementarea proiectelor, neindeplinirea sarcinilor din fiqa
postului, modul de
al actiyiti1ilor/proiectului, in baza Raportului
anual de monitorizare
la nivelul DMP).
Art. 9 Orice modifi
a echipei de management gi implementare a unui proiec!
finantat din diferite surse, la ivelul UCB, in timpul implementdrii acestuia se realizeazL cu
respectarea articolelor

-

Art,
Art.

10. Numirea

in

11 Candidalii la

de ore de la publicarea

cdtre o Comisie de Co
prorectorului responsabil cu

III.

prin decizie a Rectorului UCB.
unui post vacant pot depune contestafii in termen de 24
lor evaludrii, la sediul DMP. Contestaliile vor fi solulionate de
desemnatd prin decizie de cdtre Rector, la proprmerea
in maxim 48 de ore de la deounere.
e vacante se realizeazd

Implementarea
raportarea periodici a stadiului inplementirii proiectelor
qi sustenabilitate
Art. 12. Implem
proiectelor finantate din diferite fonduri in cadrul UCB se
realizeazd orin intermediul
pelor de management gi implementare numite. Rdspunderea
implementdrii proiectelor
din diferite fonduri. respectiv indeplinirea indicatorilor,
revine in intregime echipei
management qi implementare, atAt ln perioada de derulare a
proiectului, cdt gi in perioada
sustenabilitate a acestuia.
Art. 13. In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a contractului de finantare,
Managerul de proi
de proiect are obligatia de a transmite cAtre
DMP urmhtoarele documente informatii aferente proiectului :

- Copie a
- Copie a cererii de
- Raport sintetic al

de finanlare (format

tipirit

gi scanat);

(format tipdrit qi scanat);
iectului (Anexa nr. 4, format tipdrit qi electronic);
- Bugetul proiectului format tipirit gi scanat).
Art.14. Orice
ie aferenti proiectelor finanlate prin diferite fonduri in
cadrul UCB, care se
cdtre AC/AIWOI' responsabil, se inregisheazi prin intermediul
Secretariatului DMP.
Documentalia afi
proiectelor transmisd cdtre AC/AM/OI responsabil, inregisfatd

in cadrul DMP, cu exceplia
platforme tip MySMIS), incl

cu fomat stdct impus (needitabil sau generate prin

- numeie qi semndtura

institulional de proiect;
Numele, Funclia tn proiect (dacd este cazul) gi semndtura
cazul documentaliei aferentd proiectelor cu privire la aspectele
l6agd cele enumerate mai sus, numeie qi serm5tura
proiectului sau a persoanei desemnate in acest sens.

-

sub textul intocmit
persoanei care le-a intocmit.
financiare sr.int necesare,
responsabilului financiar

Art. 15. Manag

irectorul de proiect are obligafia raportdrii
implementlrii proiectului prin depunerea urmdtoarelor

periodice cdtre DMP a
documente:

- Cererea de
(raport tehrico-financiar, evi
- Raport intermediar
format tipdrit $i electronic);
- Evidenla cheltui
cadrul cererilor de
- Situalia curnulati a
- Fiqa anual[ a

in cadrul proiectului, precum qi documentele care o inso[esc
cheltuielilor, raport de audit etc.) in format scanat;
proiectului, la momentul depunerii unei CR (Anexa nr. 5,
in format Excel (conform modelului solicitat de AC/AIWOI in
ielilor neeligibile la data raportdrii (format tipdrit gi scanat);
ectului (se depune anual in format Excel) elaboratd de

Compartimentul fi nanciar

Documentalia so
data depunerii cererii de
Art. 16. Echioa de
depune cereri de rambursare
depnEi 3 luni calendaristice,
cererea de finanlare se
poate solicita CA al UCB
instituliona.l de proiect UCB
Art. 17. Documente
organisme competente se
secretariatul acestuia
aferent proiectelor in
competente se inregistreazl
Art. 18. Echipa de
la frnalizarca proiectului, are
1

AC - autoritatea contractanta; AM

va

fi

depuse

in termen de maxim 10 zile calendaristice de la

ement $i implementare a proiectului are obligalia de a
(cdtre AC/AIWOI sau lider) cu o periodicitate care nu poate
cepfie fac situaliile in care prin contractul de finantare sau
altfel. In cazul nerespectdrii acestei obligafii, directorul DMP
Managerului de proiecVDirectorului/Coordonatorului
sau a echipei de management.

aferente proiectelor

in

implementare emise de AIWOVAIIe
la nivelul DMP gi se transmit cu celeritate prin
rdonatorului/Directorului de proiect. Orice document
la nivelul UCB transmis AM/OI/alte orsarfsme
niveiul DMP.
gi implementare a proiectului, in maxim 30 de zile de
obligalia de a depune toati documentatia tehnicd qi financiard
autoritatea de management; Ol - organismul intermediar

aferentd proiectului implem

proiecte finanfate din diferi

(format tipdrit gi electronic) la nivelul Arhivei speciale de
fonduri in cadrul UCB conform procedurii de arhivare stabilitd

inUCB.

IV. Rispunderea
indicatorilor proiectelor qi
Art. 19. Membrii

r

de nanagement gi implementare privind realizarea
ilitatea cheltuielilor efectuate
or de management qi implementare au obligafia de a
pentru recuperaxea cheltuielilor declarate neeligibile de
ent competente, pentru corecliile financiare aplicate UCB sau
CB, in cazul nerealizdrii indicatorilor de proiect.
in care, dupd efectuarea tuturor demersurile juridice, anumite
in sarcina UCB, angajarea rdspunderii membrilor echipelor
va fi analizatd de cdtre o Comisie numitd orin hotdr6re a
UCB compusi din juriqti, economi$ti $i persoane cu expertizd
finanlate din fonduri nationale gi intemationale. Rezultahrl
isie este aprobat de Consiliul de Administra{ie qi validat de

intreprinde toate demersurile
cdtre Autoritdfile de
pentru cheltuielile imputate
Art. 20. (1) in si
cheltuieli sunt relinute ca
de management qi imp
Consiliului de Administratie
in implementarea proiectel
analizei efectuate de aceastd
Senatul universitar.
(2) Demersurile qi
le procedurale intreprinse de Comisie trebuie sd urmeze gi sd
respecte procedurile legale
incidenld in materie.
Art. 21. (l) Preved
e articolelor in legdturd cu modalitatea de constituire a echipelor
de management gi impl
implementarea qi raportarea periodicd a stadiului
implementdrii proiectelor,
echipelor de management gi implementare privind
realizarca indicatorilor nro
or qi eligibilitatea cheltuielilor efectuate (ca solicitant sau ca
partener) in cadrul proi
cu finanlare din diferite fonduri in cadrul Universitd{ii
Jiu, se aplicd proiectelor depuse in competitie incep6nd cu
,,Constantin Brdncuqi" din T
data validdrii acestora in
universitar. Aspectele referitoare la raportare se aplicd
tuturor oroiectelor aflate ?n i
ementare.
(2) In canl
ii obligaliilor prevdzute in prezenla metodologie, directorul
DMP ooate solicita CA al U
(3) Prezenta Metodo
Universitdtii,,Constantin
Senatului Universitalii,,Co
(4) Responsabilh

demiterea echipei de management a proiectului.
ie a fost avrzat6, in qedinla Consiiiului de Administra{ie al
i" din Tdrgu-Jiu in data de 08.05.2018 qi aprobatd in qedinta

Brdncugi" din TArgu-Jiu din data de 17 .05.2018.
corectitudinea datelor cuprinse in prezenta Metodologie este
Dobrotd - Prorector.

T,
GORUN

SENAT,

Lector univ. dr, Ro

RITOIU

NICOARA

INITIATIVA

Anexa

nr.l

in procesul de elaborare st depunere (ca
solicitant sau ca partener) a proiectelor cu/inanTare
din diferit e fo ndur i/re s ur s e

Subsemnatul/a ........
Facultdfli...........
urmatoarea ini{iativd in pr
prorectelor cu finanfare din
T6rsu-Jiu:
Programul de finantare

Axa prioritard
Domeniul major de inter i'enfie (daci este
cazul):
Calitatea U.C.B. in proiec $i partenerii

Obiectivul general al proiectului si
obiectivele specifice:
Grupul finti estimat3
Rezultate cuantificabile er timate la nivelul
u.c.B.

Manager de
institufional de

p.o ect/Coordonator

oiect

pl
U.C.B,
desemnat/I)irector de proi rct
Durata proiectului:
Contribufia U.C.B. la proi ct:
Buget total estimat:
Buget U.C.B. estimat:
Valoare bunurilor/serwicii or achizi{ionate
prin proiect rimase la d ispozifia U.C.B.
dupi finalizarea proiectulu i
Participanfi la elabon rea (scrierea.)
proiectului (maxim 5 perso tne)

Incadrarea
u.c.B.

io

Oo-eniile prioritare ale

hftastructud de cercetare
II. Infrastructurd de invd{dmdnt
III. Infrastructurd de cazarc si servicii masd
r.

pentru studenfi
IV. Proiecte de monitorizare a insertiei
profesionale
V. Proiecte de practicd pentru studentii de la
ciclul licenld si master

VI. Altele
Vd mullumesc,

Data:

Semnitura:

Anexa nr.2
pr iyind ev aluar e a do s qr e

Subsemnatul,
proiect/Coordonator
proiectului aprobat spre
procedafi la evaluarea
disponibile in cadrul pro

CERERE
persoanelor propuse pentru aface parte
din echipa de proiect
din cadrul proiectului

oesemnat

ca Manager

de
ional de proiecVDirector de proiect Oin pa.teu
U.C.il ji'cuO-t
lare cu titlul
...........,ID
:lor persoanelor propuse pentru ocupaxea urmdtoarelor
Dostun
ul:

Vd mulfumesc,

Data,
Semnltura:

Anexa nr.3

CERERE
de inscriere

pe posturile

Subsemnatul,

din cadrul proiectului

.........., v6 rog sd imi aprobati inscrierea in

,,'ID

cadrul proiectului cu titlu

in vederea ocupdrii

Vi

post disponibil in cadrul proiectului:

mulfumesc,

Data,
Semntrtura,

Anexa nr. 4

I. Date rivind

8, Bugetul ce revine UCE
9. Manager/Cooraonator

I 0.Responsabil fi

I

Numele gi prenumele
Telefon

E-mail

nanciai

Numele gi prenumele
Telefon

E-mail

l.Persoanl de contact

Numele gi prenumele
Telefon
E-mail

Implicare UCB

III. Rezultatele

V. Graficul Gantt al p

VI. Indicatorii proiectului:

va

m-id

"u

x

roiectului
Implicare UCB

IV. G

1se

il al roiectului

(se va

nominaliza

ValoareaprognozitiJcB-

Indicatori de rezultata

roiectului:

Data,

Manager proiect/Coordonator proiect
Numele gi prenumele

Semnitura

2

Valoarea prognozatd + reprezintd
indicatorilor prevdzuti ln contract
'a Se vor insera indicatorii de realizr imediatd (output) conform contractului
Se vor insem indicatorii de
conform contractului
5
Se vor insera indicatorii aditionali
6
Expert termen lung/Expert termen

70

Anexa nr, 5

RT INTERMEDIAR AL PROIECTULUI
1.

rivind roiectul:
Titlul proiectului

6. Statutul UCB in proiect
8. Bugetul ce revine UCB

roiectului:
Grupul lintd eligibil al

Grupul lintd la data raport6rii

IV. Indicatorii
Valoarea prognozate proiect

Yaloate realizati pani

l.a

data

t Valoarea prognozatA
- reprezintil
indicatodlor prevdzutd in conhact
Se vor insera indicatorii ae realiT
imediatd (output) conform contractulur
e
Se vor insera indicatorii de
conform confractului
o

11

V, Modificiri in

VI. Alte modificdri gi pro

intervenite:

Data,

Manager proiect/Coordonator proiect
Numele gi prenumele

Semnitura

ro

"

Se vor insera indicatorii
Expert termen lung,Expert

conform contracfului
scurt

