UNIVERSITATEA

DIN CRAIOVA

DEC

I Z I A nr. 49C/01.03.2018

Prof.univ.dr.Cezar-Ionut Spinu - Rectorul Universitatii din Craiova
in conformitate cu prevederile Legii 1/2011;
.
Avand in vedere hotararea Sehatuiui Universitatii din Craiova pnn care s-a
aprobat cota de regie pentru contracte1e de cercetare din anu1 2018.

DEC

IDE:

Art.1. Se aproba cota de regie pentru contractele de cercetare din anul 2018, dupa
cum urmeazli:
-cota de regie ce se va aplica in anul 2018 pentru proiectele de cercetare deru1ate in
institutie va fi de 15% din cheltuielile directe prevazute in bugetul proiectului. Fac
exceptie proiecte1e obtinute in competitii nationa1e sau internationa1e, pentru care se vor
aplica normele prevazute in regulamentele competitiilof.
_In cazul in care, din motive obiective (eligibilitatea unor cheltuieli, asigurarea unor
finantari suplimentare, etc.) cota de regie a unui proiect este stabilita la 0 valoare ce
depaseste procentul de 15% din cheltuielile directe, directorul de proiect poate solicita
conducerii UCV utilizarea in folosul proiectului a sumei virata catre institutie peste
aceasta cota.
_Directorii de proiect pot solicita acoperirea altor cheltuieli decat cele finantate prin
proiect, in limita a 15% din sumele efectiv virate catre UCV sub forma de regie. In cazuri
bine justificate si cu aprobarea conducerii, aceasta suma poate sa fie suplimentata din
fondul de cercetare constituit 1a nivelul institutiei.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se imputernicesc:
-Directia Generala Administrativa(Directia Economica)
-Prorectorat Cercetare ~tiintifica ~i relatii cu mediu economic
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Hotararea Senatului UniversiHitii din Craiova nr. 2
din data de 8 februarie 2018
-EXTRASSenatul UniversiUitii din Craiova, reunit In ~edinta de Plen din data de 8 februarie 2018,
In conformitate cu prevederile articolului 62 din Carta Universitatii ~i In conformitate cu
prevederile art. 213, alin. 2 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011,

HOTARASTE:
......

_----------------------------------------._--------------------._---------------------------------.---.--------------------------------------.

Art. 9. Se aproba cota de regie pentru contractele de cercetare din anul 2018, astfel:
A vfmd In vedere calculatia realizata de Directia Economica a Universitatii
din Craiova, cota de regie ce se va aplica In anul 2018 pentru proiectele de
cercetare derulate In institutie va fi de 15% din cheltuielile directe prevazute
In bugetul proiectului. Fac exceptie proiectele obtinute In competitii nationale
sau internationale,
pentru care se vor aplica norrmele prevazute In
regulamentele competitiilor.
In cazul in care, din motive obiective (eligibilitatea unor cheltuieli, asigurarea
unor finantarii suplimentare, etc.) cota de regie a unui proiect este stabilita la
o valoare ce depa~qte procentul de 15% din cheltuielile directe, directorul de
proiect poate solicita conducerii Universitatii din Craiova uilizarea In folosul
proiectului a sumei virate catre institutie peste aceasta cota.
Directorii de proiect pot solicita acoperirea altor cheltuieli dedit cele
finantate prin proiect, In limita a 15% din sumele efectiv virate catre
Universitatea din Craiova, sub forma de regie. In cazuri bine justificate ~i cu
aprobarea conducerii, aceasta suma poate sa fie suplimentata din fondul de
cercetare constituit la nivelul institutiei.
(Anexa 9 - Extras C.A. din 07.02.2018, propunere privind cota de regie).
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