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METODOLOGIE PRIVIND INIȚIEREA, IMPLEMENTAREA ŞI 

OPERAREA PROIECTELOR FINANŢATE DIN FSE ÎN 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
 

 

Preambul 

 

Prezenta metodologie stabileşte coordonatele generale ce trebuie respectate 

în activitatea de elaborare, implementare şi operare a proiectelor finanţate din 

Fondul Social European în cadrul Universităţii din Craiova (UCV), în acord cu 

reglementările juridice naţionale şi europene în materie, după cum urmează: 

activitatea de elaborare şi depunere a proiectelor, modalitatea de constituire a 

echipelor de management şi implementare, implementarea şi raportarea periodică a 

stadiului implementării proiectelor, răspunderea echipelor de management şi 

implementare privind realizarea indicatorilor proiectelor şi eligibilitatea 

cheltuielilor efectuate. 

 

I. Activitatea de elaborare şi depunere a proiectelor 

 

Art. 1. Activitatea de elaborare şi depunere (ca Solicitant sau ca Partener 

instituţional) a proiectelor cu finanţare din Fondul Social European (FSE) în cadrul 

Universităţii din Craiova (UCV) este realizată ca regulă generală prin intermediul 

Departamentului Fonduri Europene (DFE) de la nivelul Prorectoratului 

Informatizarea şi Administrarea Fondurilor Europene (PIAFE). 

DFE are în subordine Unităţi de Accesare şi Implementare a Fondurilor 

Europene (UAIFE), constituite prin decizie a directorului DFE la nivelul 

facultăţilor UCV, câte una la nivelul fiecărei facultăţi. Unităţile AIFE sunt conduse 

de către un Coordonator de programe, numit prin decizie a Directorului DFE dintre 

membrii facultăţilor UCV, aceştia decizând alături de decanii facultăţilor resursa 

umană necesară pentru desfăşurarea activităţii fiecărei unităţi. 
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Art. 2. Orice persoană de la nivelul Universităţii din Craiova poate desfăşura 

activitatea de elaborare şi depunere (ca Solicitant sau ca Partener instituţional) a 

proiectelor cu fonduri europene. 

Au iniţiativă specifică în procesul de elaborare şi depunere (ca Solicitant sau 

ca Partener instituţional) a proiectelor cu finanţare din FSE: 

- Directorul DFE; 

- Secretarul general DFE; 

- Coordonatorii de programe de la nivelul Unităţilor de Accesare şi 

Implementare a Fondurilor Europene din cadrul DFE; 

- Decanii facultăţilor din cadrul UCV; 

- Rectorul UCV; 

- Prorectorii UCV. 

 

Art. 3. Orice iniţiativă în procesul de elaborare şi depunere (ca Solicitant sau 

ca Partener instituţional) a proiectelor cu finanţare din FSE se înregistrează prin 

completarea Anexei 1 la Secretariatul DFE şi se comunică prin personalul de la 

nivelul acestuia Directorului DFE/Prorectorului IAFE. 

Anexa 1 se completează în 2 exemplare, după înregistrarea la Secretariatul 

DFE, un exemplar revenind iniţiatorului iar altul fiind arhivat tipărit şi electronic 

într-o arhivă specială privind iniţiativele în procesul de elaborare şi depunere (ca 

solicitant sau ca partener) a proiectelor cu finanţare din FSE la nivelul UCV. 

 

Art. 4. Iniţiatorii de proiecte, cu excepţia Directorului DFE, Secretarului 

general DFE, a Rectorului şi a Prorectorului IAFE, au obligaţia de a comunica şi a 

supune Anexa 1 votului Consiliului facultăţii (CF) din care provin. În situaţia în 

care CF aprobă iniţiativa propusă, iniţiatorul va comunica Secretariatului DFE un 

extras al hotărârii CF şi va solicita punctul de vedere asupra propunerii din partea 

Directorului DFE (Anexa 2).  

În cazul iniţiativelor privind proiectele cu caracter instituţional, iniţiatorii de 

proiecte, cu excepţia Directorului DFE, Secretarului general DFE, a Rectorului şi a 

Prorectorului IAFE, au obligaţia de a comunica şi a supune Anexa 1 votului 

Consiliului de Administraţie al UCV (CA). În situaţia în care CA aprobă iniţiativa 
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propusă, iniţiatorul va comunica Secretariatului DFE un extras al hotărârii CF şi va 

solicita punctul de vedere asupra propunerii din partea Directorului DFE (Anexa 

2). 

 

Art. 5. Directorul DFE va analiza în termen de 48 de ore solicitarea primită 

și va emite un punct de vedere în funcţie de domeniile prioritare pentru atragerea 

fondurilor europene stabilite prin art. 3 din Hotărârea Senatului UCV din 

26.07.2013 (I. Infrastructură de cercetare; II. Infrastructură de învăţământ; III. 

Infrastructură de cazare şi servicii masă pentru studenţi; IV. Proiecte de sprijin 

pentru studenţii doctoranzi şi cercetătorii postdoctoranzi; V. Proiecte de 

monitorizare a inserţiei profesionale; VI. Proiecte de practică pentru studenţii de la 

ciclul licenţă şi master) sau alte hotărâri subsecvente, resursele financiare necesare 

pentru derularea în bune condiţii a proiectului, gradul indicatorilor asumaţi etc., şi 

o va comunica cu celeritate spre aprobare Prorectorului IAFE/Rectorului UCV. 

În situaţia aprobării Anexei 2 de către Prorectorul IAFE/Rectorul UCV, 

aceasta se transmite iniţiatorului care poate elabora şi depune (ca solicitant sau ca 

partener) în numele UCV propunerea de proiect.  

 

Art. 6. Prevederile art. 1-5 în materia elaborării şi depunerii (ca solicitant 

sau ca partener) a proiectelor cu finanţare din Fondul Social European (FSE) în 

cadrul Universităţii din Craiova (UCV) se aplică începând cu data aprobării 

prezentei metodologii în CA. 

 

II. Modalitatea de constituire a echipelor de management şi 

implementare 

 

Art. 7. Constituirea echipelor de management şi implementare a proiectelor 

finanţate din Fondul Social European la nivelul Universităţii din Craiova se 

realizează pe baza unui concurs de dosare desfăşurat la nivelul DFE/ PIAFE. 

 

Art. 8. După aprobarea proiectului, persoana desemnată ca Manager de 

proiect/Coordonator instituţional de proiect UCV la depunerea acestuia transmite 
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Secretariatului DFE o cerere-tip (Anexa 3) prin care solicită scoaterea la concurs a 

posturilor disponibile din cadrul proiectului.  

Prin excepţie, în cazul în care persoana desemnată ca Manager de 

proiect/Coordonator instituţional de proiect UCV la depunerea proiectului este 

Directorul DFE, Secretarul general DFE sau Prorectorul IAFE, primul dintre 

aceştia va declanşa direct procedura de selecţie. 

În situaţia în care persoana desemnată ca Manager de proiect/Coordonator 

instituţional de proiect UCV la depunerea acestuia nu mai doreşte să ocupe acest 

post în cadrul proiectului, Consiliul Facultăţii de la nivelul căreia provine 

iniţiativa/Consiliul de Administraţie al UCV în cazul proiectelor instituţionale, 

desemnează o altă persoană pentru acest post care, alături de Anexa 3, va depune şi 

un extras al hotărârii de CF de numire. 

 În situaţia în care persoana desemnată ca Manager de proiect/Coordonator 

instituţional de proiect UCV la depunerea acestuia face parte din rândul 

persoanelor nominalizate în ultimul pargraf al art. 2 din prezenta Metodologie şi nu 

mai doreşte să ocupe acest post în cadrul proiectului, va comunica acest lucru DFE, 

iar Directorul DFE/Secretarul general DFE/Rectorul/Prorectorul AIFE va desemna 

o altă persoană pentru acest post care va depune Anexa 3.  

 

Art. 9. În termen de 48 de ore de la depunerea Anexei 3, la propunerea DFE 

se constituie, prin decizie a Rectorului, o Comisie de Evaluare a dosarelor de 

concurs formată din 3 persoane, dintre care: 

- persoana desemnată ca Manager de proiect/Coordonator instituţional de 

proiect UCV la depunerea acestuia sau nominalizată ulterior, 

- două persoane provenind din rândul Unităţilor de Accesare şi 

Implementare a Fondurilor Europene de la nivelul acestuia, prorectori sau directori 

de departamente operaţionale.  

Membrii Comisiilor de Evaluare a dosarelor de concurs, alţii decât persoana 

desemnată ca Manager de proiect/Coordonator instituţional de proiect UCV la 

depunerea acestuia sau nominalizată ulterior, nu pot depune candidaturi pentru a 

face parte din echipa de proiect ce se urmăreşte a fi constituită. 
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Art. 10. Comisia de Evaluare a dosarelor de concurs face public concursul 

de dosare în termen de 48 de ore de la constituire, anunţul trebuind în mod 

obligatoriu să cuprindă:  

- calendarul competiţiei,  

- titlul proiectul şi ID-ul,  

- posturile scoase la concurs,  

- cerinţele necesare pentru ocuparea fiecărui post în conformitate cu 

Cererea de finanţare aprobată a proiectului,  

- nivelul orar şi tariful de salarizare al fiecărui post. 

  

Art. 11. Înscrierea la concurs se face la Sala 448 din cadrul Universităţii din 

Craiova, între orele 09.00 – 15.00, în zilele lucrătoare, conform calendarului 

aprobat de Comisia de Evaluare a dosarelor de concurs. Candidatul la concurs va 

depune un dosar de înscriere în format fizic, înregistrat la locul depunerii 

acestuia, care trebuie să conţină următoarele documente: 

- Cerere de înscriere (Anexa 4); 

- Curriculum vitae în format Europass datat şi semnat pe fiecare pagină în 

(se va specifica postul vizat) – 2 exemplare; 

- Copii ale documentelor relevante pentru dovedirea competenţei 

anterioare în implementarea proiectelor finanţate din FSE. 

 

Art. 12. Comisia de Evaluare a dosarelor de concurs are în vedere în 

activitatea de evaluare desfăşurată următoarele criterii principale:  

- competenţa anterioară relevantă în implementarea proiectelor finanţate din 

FSE; 

- competenţa anterioară relevantă pentru postul vizat; 

- îndeplinirea cerinţelor necesare pentru ocuparea fiecărui post în 

conformitate cu Cererea de finanţare aprobată a proiectului; 

- diplome, certificate care atestă experienţa şi capacitatea de implementare 

sau gestionare a proiectelor cu fonduri europene; 

- modalitatea efectivă de implementare şi gestionare anterioară a proiectelor 

cu fonduri europene (se vor avea în vedere neregulile constatate anterior şi 
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imputabile membrilor echipei, gradul de atingere a indicatorilor de proiect, modul 

de coordonare/management al activităţilor/proiectului, în baza Raportului anual de 

monitorizare realizat la nivelul DFE/ PIAFE). 

 

Art. 13. Evaluarea dosarelor de concurs depuse are loc conform calendarului 

aprobat de Comisia de Evaluare, urmând ca rezultatele concursului să fie făcute 

public în maxim 3 zile de la finalizarea evaluării prin afişare la locul înscrierii sau 

publicare pe site-ul UCV (Anexa 6 – Rezultate concurs dosare). Comisia de 

Evaluare a dosarelor de concurs întocmeşte Fişele individuale de evaluare 

(Anexa 5), fiecare candidat putând solicita o copie a fişei individuale. 

 

Art. 14. Candidaţii la concurs pot depune contestaţii cu privire la evaluarea 

dosarului de candidatură în termen de 24 de ore de la publicarea rezultatelor 

evaluării, la Sala 448 din cadrul Universităţii din Craiova, între orele 09.00 – 

15.00. Contestaţiile vor fi soluţionate de către o Comisie de Contestaţii de la 

nivelul DFE/PIAFE, în maxim 48 de ore de la expirarea termenului pentru 

depunerea acestora şi vor fi făcute public. 

 

Art. 15. Rezultatele finale ale concursului sunt aprobate la nivelul 

Consiliului de Administraţie al UCV, numirea în posturile scoase la concurs 

realizându-se prin decizie a Rectorului UCV. 

 

Art. 16. Orice modificare a echipei de management şi implementare a unui 

proiect finanţat din FSE la nivelul UCV în timpul implementării acestuia se 

realizează după coordonatele stabilite în cuprinsul articolelor anterioare. 

 

III. Implementarea şi raportarea periodică a stadiului implementării 

proiectelor şi sustenabilitate 

 

Art. 17. Implementarea proiectelor finanţate din FSE în cadrul UCV se 

realizează prin intermediul echipelor de management şi implementare numite. 
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Responsabilitatea implementării proiectelor finanțate din FSE, respectiv 

îndeplinirea indicatorilor de rezultate revine în întregime echipei de management și 

implementare, atât în perioada de derulare a proiectului, cât şi în perioada de 

sustenabilitate a acestuia. 

 

Art. 18. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a contractului de 

finanţare, Managerul de proiect/Coordonatorul de proiect are obligaţia de a 

transmite către DFE următoarele documente şi informaţii aferente proiectului: 

- Copie a contractului de finanţare (format tipărit şi scanat); 

- Copie a cererii de finanţare (format tipărit şi scanat); 

- Raport sintetic al proiectului (Anexa 7, format tipărit şi electronic); 

- Bugetul proiectului (format tipărit şi scanat); 

 

Art. 19. Orice documentaţie aferentă proiectelor finanţate prin FSE în cadrul 

UCV care se transmite către AM/OI responsabil se înregistrează prin intermediul 

Secretariatul DFE. 

Documentația aferentă proiectelor transmisă către AM/OI responsabil 

înregistrată în cadrul DFE, cu excepția formularelor cu format strict impus 

(needitabil sau generate prin platforma ActionWeb), include: 

- numele și semnătura Managerului/Coordonatorului instituţional de 

proiect; 

- sub textul Întocmit de, numele, funcția în proiect (dacă este cazul)  și 

semnătura persoanei care le-a întocmit. 

În cazul documentației aferentă proiectelor cu privire la aspecte financiare, 

sunt necesare pe lângă cele enumerate mai sus numele și semnătura responsabilului 

financiar aferent proiectului. 

 

Art. 20. Managerul de proiect/Coordonatorul de proiect are obligaţia 

raportării periodice către DFE a stadiului implementării proiectului prin depunerea 

următoarelor documente: 
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- Cererea de rambursare în cadrul proiectului precum și documentele care 

o însoțesc (raport tehnico-financiar, evidența cheltuielilor, raport de 

audit, etc.) în format scanat; 

- Raport intermediar al proiectului, la momentul depunerii unei CR (Anexa 

8, format tipărit şi electronic); 

- Evidența cheltuielilor în format excel (conform modelului solicitat de 

AM/OI în cadrul cererilor de rambursare); 

- Situația cumulată a cheltuielilor neeligibile la data raportării (format 

tipărit și scanat); 

- Fişă anuală proiect (se depune anual în format excel, Anexa 9) 

Documentația solicitată va fi depusă în termen de maxim 10 zile 

calendaristice de la data depunerii cererii de rambursare.  

 

Art. 21. Echipa de management și implementare a  proiectului are obligaţia 

de a depune cereri de rambursare (către AM/OI sau lider) cu o periodicitate care nu 

poate depăși 3 luni calendaristice. 

 În cazul nerespectării acestei obligații, Directorul DFE/Prorectorul IAFE pot 

solicita CA al UCV demiterea echipei de management a proiectului. 

 

Art. 22. Documentele aferente proiectelor în implementare emise de AM/OI 

competente se înregistrează la nivelul DFE şi se transmit cu celeritate prin 

secretariatul acestuia Managerului de proiect/Coordonatorului de proiect Orice 

document aferent proiectelor în implementare la nivelul UCV transmis AM/OI 

competente se înregistrează la nivelul DFE.  

 

Art. 23. Echipa de management și implementare a proiectului, după 

finalizarea proiectului, are obligaţia de a depune toată documentaţia tehnică şi 

financiară aferentă proiectului implementat (fomat tipărit şi electronic) la nivelul 

Arhivei speciale de proiecte finanţate din FSE din cadrul UCV conform procedurii 

de arhivare stabilită.  
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IV. Răspunderea echipelor de management şi implementare privind 

realizarea indicatorilor proiectelor şi eligibilitatea cheltuielilor efectuate 

 

Art. 24. Membrii echipelor de management şi implementare au obligaţia de 

a întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea cheltuielilor declarate 

neeligibile de către Autorităţile de management competente, pentru corecţiile 

financiare aplicate UCV sau pentru cheltuielile imputate UCV în cazul nerealizării 

indicatorilor de proiect. 

 

Art. 25. În situaţia în care după efectuarea tuturor demersurilor juridice 

anumite cheltuieli sunt reţinute ca datorii în sarcina UCV, angajarea răspunderii 

membrilor echipelor de management şi implementare va fi analizată de către o 

Comisie numită prin hotărâre a CA al UCV compusă din jurişti, economişti şi 

persoane cu expertiză în implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene. 

 

Art. 26. În situaţia în care cheltuielile declarate neeligibile de către 

Autorităţile de management competente, corecţiile financiare aplicate UCV sau 

cheltuielile imputate UCV în cazul nerealizării indicatorilor de proiect nu depăşesc 

0,5% (dar nu mai mult de 10.000 de lei) din valoarea totală a proiectului aferentă 

UCV, aceste sume se vor plăti din bugetul centralizat al UCV. 

 

Art. 27. Prevederile art. 7-25 în legătură cu modalitatea de constituire a 

echipelor de management şi implementare, implementarea şi raportarea periodică a 

stadiului implementării proiectelor, răspunderea echipelor de management şi 

implementare privind realizarea indicatorilor proiectelor şi eligibilitatea 

cheltuielilor efectuate (ca solicitant sau ca partener) în cadrul proiectelor cu 

finanţare din Fondul Social European (FSE) în cadrul Universităţii din Craiova 

(UCV) se aplică proiectelor depuse în competiție începând cu data de 01.01.2013. 

 

 
Prezenta Metodologie privind implementarea proiectelor finanţate din FSE în Universitatea din Craiova a fost 

aprobată în şedinţa Consiliului de Administraţie al Universităţii din Craiova în data de 26.03.2014. 

 


