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1 SCOP 

Procedura descrie activităţile, compartimentele implicate şi relaţiile dintre acestea, în legatură cu 
proiectele şi contractele de cercetare pentru care ULBS are calitatea de coordonator sau partener, 
finanţate din competiţiile interne, naţionale şi internaţionale sau din contractele de cercetare 
desfăşurate cu diverse organizaţii.  
 

2 DOMENIU DE APLICARE 

Procedura şi instrucţiunile de lucru se aplică de către Serviciul CDI-PI din ULBS şi toate 
compartimentele, facultăţile, departamentele, centrele de cercetare, laboratoarele şi alte structuri cu 
activitate de cercetare din ULBS, respectiv de către toate persoanele din cadrul acestora.  
 

3 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

Legislaţia generală a cercetării  
• Legea educaţiei naţionale (Legea 1/2011)  
• OG 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată şi modificată 

prin Legea 324/2003 
• Strategia naţională CDI 2014-2020 (HG 929/2014) 
• Planul Naţional CDI 2015-2020 (HG 583/2015) 
• Registrul de evidenta a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare şi Metodologia de 

înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare (Ordin 3845/2009) 
• Normele metodologice, privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea 

programelor, proiectelor de cercetare – dezvoltare şi inovare (HG 1265/2004) 
• Regulamentul de acordare a granturilor de cercetare ştiinţifică (HG 735/1996) 
• Ordin Minstrului Educatiei Naţionale şi Cercetării Stiinţifice nr. 4947/2016 privind încadrarea 

în activitatea de cercetare dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică  
 
Reglementări cu privire la personalul din cercetare 

• Statutul personalului de cercetare-dezvoltare (Legea 319/2003) 
• Plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare 

încheiate din fonduri bugetare (HG 583/2015) 
• Codul Muncii în vigoare  

 
Aspecte financiare privind activitatea de cercetare 

• Categorii de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, 
finanţate de la bugetul de stat (HG 134/2011)  

• Achiziţiile publice (Legea 98/2016) 
• Drepturile şi obligatiile personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor 

misiuni cu caracter temporar (HG 518/1995) 
• Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi 

detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul 
serviciului (HG 1860/2006) 
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Etica în cercetare 
• Buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare (Legea 206/2004) 
• Liberul acces la informaţiile de interes public (Legea 544/2001) 

 
Reglementări interne ULBS: 

• Carta ULBS 
• Strategia ULBS 2020 
• Regulamentul activităţii de cercetare ştiinţifică în ULBS 
• Alte reglementări interne privind activitatea de cercetare ştiinţifică 

 

4 DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

Definiţii  
Termenul Definiţia 
Autoritate contractantă 
/ Finanțator / Beneficiar 
(contracte terţi) 

Entitate care susţine financiar un proiect de cercetare – dezvoltare. Exemple: Statul 
prin Ministerul Cercetării şi Inovării, o companie/întreprindere/organizaţie/persoană 
juridică/persoană fizică. Cei trei termeni au acelaşi înţeles în conţinutul procedurii. 

Cerere de finanţare / 
propunere de proiect 
de cercetare 

Un document scris prin care solicitantul solicită fonduri unui finanţator pentru un 
proiect de cercetare. Cererea de finanţare (propunere, aplicaţie) trebuie să respecte 
cerinţele stipulate în pachetul de informaţii al programului şi trebuie să conţină atât 
elementele esenţiale ale proiectului de cercetare, cât şi elemente care pledează în 
favoarea solicitantului. 

Contractul de finanţare 

Contractul de finanţare este contractul pe care autoritatea 
contractantă/finanţatorul/beneficiarul îl încheie cu executantul serviciilor de cercetare 
în condiţiile stabilite de autoritatea contractantă/finanţator/beneficiar, care asigură 
finanţarea integrală a activităţilor necesare pentru realizarea contractului. 

Manager / director de 
proiect de cercetare 

Persoana responsabilă de organizarea şi supravegherea proiectului pentru a asigura 
realizarea acestuia conform planificării, în limitele bugetului şi conform specificaţiilor 
stabilite. 

Pachet de informații al 
programului 

Prezentare detaliată a scopului, obiectivelor, conţinututui tematic, calendarul acţiunilor, 
a fondurilor publice alocate cu această destinaţie, a condiţiilor de eligibilitate, a 
modului de acces la un program, a modelelor cadru de contracte de finanţare şi de 
documente de raportare aplicabile proiectelor, a categoriilor de cheltuieli eligibile, a 
calendarului de evaluare, negociere, contractare, raportare şi decontare, dacă acesta 
este cunoscut, a criteriilor şi indicatorilor de evaluare şi monitorizare şi a standardelor 
minime pe care trebuie să le îndeplinească evaluatorii proiectelor şi – sau directorii de 
proiect 

Proiect 
Modalitate de atingere a unui obiectiv al unui program, cu un scop propriu bine stabilit, 
care este prevăzut să se realizeze într-o perioadă determinată utilizând resursele 
alocate şi căruia îi este ataşat un set propriu de reguli, obiective şi activităţi. 

Proiect de cercetare-
dezvoltare 

Proiectul de cercetare-dezvoltare este identificat cel puţin prin următoarele elemente: 
scopul proiectului, domeniul de cercetare-dezvoltare, obiective, activităţi de cercetare-
dezvoltare, perioada de desfăşurare, tipul sursei de finanţare, bugetul proiectului, 
categoria rezultatului, caracterul de noutate şi/sau inovativ al rezultatului. 

Raport de cercetare-
dezvoltare  

Document tehnico-ştiinţific care prezintă obiectivul şi rezultatele activităţilor 
desfăşurate în cadrul unei lucrări de cercetare. 

Rezultatele activităţilor 
de cercetare - 
dezvoltare 

Prin rezultatele activităţilor de cercetare – dezvoltare se înţelege: 
- documentaţii, studii, lucrări, planuri, scheme şi altele asemenea; 
- brevete de invenţie, certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor 

industriale şi altele asemenea; 
- tehnologii, procedee, produse informatice, reţete, formule, metode şi altele 

asemenea; 
- obiecte fizice şi produse realizate în cadrul derulării contractului respectiv.  
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Abrevieri 

Abrevierea Explicaţia 
DFC Direcția Financiar Contabilă 
MP Manager de proiect / Director de proiect / Responsabil proiect 
RCDI Responsabil desemnat din partea SCDI-PI 
SCDI-PI Serviciul Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală 
SRUS Serviciul Resurse Umane și Salarizare 
ULBS Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

5 RESPONSABILITATE ŞI AUTORITATE 

Aşa cum sunt stabilite în descrierea procedurii. 
 

6 PROCEDURA 

Finanţarea proiectelor de cercetare ştiinţifică în ULBS se realizează prin programe interne, 
naţionale, internaţionale sau alte surse de finanţare publice sau private. 
Gestionarea proiectelor de cercetare desfăşurate în cadrul ULBS presupune parcurgerea 
următoarele etape: 

6.1. Identificarea surselor de finanţare 

• Serviciul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală (SCDI-PI) identifică 
oportunităţi de finanţare care pot face obiectul unor proiecte de cercetare din ţară sau din 
străinătate; oportunităţi de finanţare pot fi identificate şi individual de către persoanele / 
grupurile de cercetare / centrele de cercetare interesate să depună aplicaţii pentru proiecte 
de cercetare; 

• SCDI-PI diseminează informaţiile referitoare la competiţiile naţionale şi internaţionale sau 
orice alte oportunităţi de finanţare pentru activităţi de cercetare, prin publicarea acestora pe 
site-ul ULBS - SCDI-PI (http://cercetare.ulbsibiu.ro/), reţele sociale sau alte canale de 
comunicare.  

6.2. Elaborarea propunerii de proiect  

• În vederea elaborării propunerii de proiect Managerul de proiect (MP) poate solicita SCDI-PI 
sprijin, prin completarea documentului  Cerere pentru informaţii suport pentru proiect de 
cercetare (Anexa 1) şi transmiterea acestuia în format fizic/electronic la SCDI-PI. Suportul 
administrativ poate consta în (exemple nelimitative): identificarea de surse de finanţare; 
identificarea de specialişti / experţi pentru echipa de proiect; identificarea de potenţiali 
parteneri pentru proiectul de cercetare etc;  

• SCDI-PI analizează Cererea pentru informaţii suport şi transmite MP-ului un răspuns scris în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la SCDI-PI; 

• MP-ul este responsabil cu alegerea sursei de finanţare optime pentru proiectul vizat, 
formarea echipei de proiect, alegerea partenerilor etc; 

• SCDI-PI ţine evidenţa tuturor intențiilor de angajare a ULBS în proiecte de cercetare, în 
calitate de instituţie coordonatoare sau de partener. În acest sens, MP are obligaţia 
depunerii documentului Notificare privind intenţia de angajare a ULBS în proiect de cercetare 

http://calitate.ulbsibiu.ro/pag/doc_SMI.php
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(Anexa 2), în format electronic (scanat), la SCDI-PI; documentul trebuie vizat de decan, 
director de departament și directorul centrului de cercetare (dacă este cazul); documentul nu 
se întocmește în cazul contractelor de prestări servicii cercetare (contractelor cu terții) și a 
proiectelor de cercetare din competiții finanțate de ULBS;  

• În cazul proiectelor de cercetare care presupun confinanțare din partea universității, intenția 
de angajare a ULBS trebuie aprobată de către Consiliul de Administrație; 

• MP-ul elaborează documentaţia aferentă Cererii de finanţare, conform cerinţelor impuse  de 
autoritatea contractantă / finanţator / beneficiar; 

• SCDI-PI acordă suport administrativ pentru completarea Cererii de finanţare, astfel: 

- contactul cu autoritatea contractantă / finanţator / beneficiar; 
- furnizarea datelor şi documentelor necesare, referitoare la ULBS; 
- asistenţă în elaborarea bugetului proiectelor de cercetare, conform legislaţiei în vigoare 

şi normelor interne ULBS; 
- obţinerea avizelor instituţionale; 
- alte aspecte punctuale legate de Cererea de finanţare; 

• MP este responsabil cu depunerea Cererii de finanţare (fizic sau on-line), în termenul stabilit 
de autoritatea contractantă / finanţator / beneficiar;  

• SCDI-PI urmăreşte şi transmite rezultatele competiţiilor pentru proiectele depuse către 
decanate, departamente, centrele de cercetare şi/sau managerii de proiect. În cazul în care 
autoritatea contractantă / finanţator / beneficiar trimite înştiintarea privind rezultatul 
competiţiei direct către MP, acesta are obligativitatea înştiinţării: SCDI-PI, decanatul, 
departamentul şi centrul de cercetare.  

6.3. Contractarea 

• MP întocmeşte documentaţia de contractare (Contractul de finanţare cu toate Anexele 
aferente), conform cerinţelor autorităţii contractante / finanţatorului / beneficiarului. În cazul în 
care autoritatea contractantă / finanţatorul / beneficiarul nu impune un model standard de 
contract precum şi în cazul contractelor de cercetare încheiate cu organizaţii din mediul 
privat, se utilizează modelul de Contract de prestări servicii cercetare (Anexa 3); 

• MP depune documentaţia de contractare la SCDI-PI în vederea obţinerii avizelor 
instituţionale (juridic, financiar etc.) şi înregistrării la Registratura ULBS; 

• SCDI-PI returnează documentaţia de contractare MP-ului care este responsabil cu 
transmiterea acesteia către autoritatea contractantă / finanţator / beneficiar; 

• În cazul în care autoritatea contractantă / finanţatorul / beneficiarul solicită modificări la 
documentele de contractare, MP este responsabil cu operarea acestora şi transmiterea lor 
către SCDI-PI pentru obţinerea avizelor instituţionale. MP este responsabil cu transmiterea 
ulterioară a documentelor de contractare către autoritatea contractantă / finanţator / 
beneficiar; 

• După obţinerea documentelor de contractare finale de la finanţator, MP are obligaţia 
depunerii acestora în forma originală la SCDI-PI în maxim 5 zile lucrătoare; 

• Odată cu  depunerea contractului la SCDI-PI, MP are obligaţia întocmirii Fişei de proiect 
(Anexa 4) și depunerii unui exemplar la SCDI-PI, decanat, departament şi centrul de 
cercetare;  
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• SCDI-PI este responsabil pentru păstrarea în bune condiţii a documentelor de contractare şi 
de înregistrare a acestora într-o bază de date. 

6.4. Derularea contractului de cercetare 

• MP este responsabil cu derularea contractului de cercetare în conformitate cu prevederile 
acestuia privind obiectivele stabilite şi rezultatele preconizate şi ţinând cont de bugetul 
aprobat în proiect şi cheltuielile efectiv realizate; 

• În vederea derulării optime a activităţilor din cadrul proiectelor, Şeful SCDI-PI desemnează o 
persoană responsabilă pentru fiecare proiect de cercetare (RCDI). RCDI-ul menţine 
comunicarea cu MP pe toată durata derulării proiectului şi constituie interfaţa dintre MP şi 
structurile administrative ULBS;  

• Pentru angajari/salarizare în cadrul proiectului se parcurg etapele prezentate în 
Instrucţiunea de lucru privind angajarea şi salarizarea persoanelor în proiectele de cercetare 
(IL-ULBS-PCDI-301-PC-01); 

• Pentru realizarea achiziţiilor în cadrul proiectului se parcurg etapele prezentate în 
Instrucţiunea de lucru privind realizarea achiziţiilor în proiectele de cercetare (IL-ULBS-PCDI-
301-PC-02); 

• Pentru realizarea decontărilor pentru deplasările interne/externe efectuate în cadrul 
proiectului se parcurg etapele prezentate în Instrucţiunea de lucru privind decontarea 
cheltuielilor cu deplasările interne / externe în cadrul proiectelor de cercetare (IL-ULBS-
PCDI-301-PC-03); 

• Pentru stabilirea regiei se parcurg etapele prezentate în Instrucţiunea de lucru stabilirea 
regiei în cadrul proiectelor de cercetare (IL-ULBS-PCDI-301-PC-04); 

• În cazul în care, pe parcursul derulării proiectului, se încheie Acte adiţionale la Contractul de 
finanţare, MP este responsabil cu întocmirea acestora şi transmiterea lor către SCDI-PI 
pentru obţinerea avizelor instituţionale. MP este responsabil cu transmiterea ulterioară a 
documentelor către autoritatea contractantă / finanţator / beneficiar. 

6.5. Raportarea externă privind rezultatele proiectelor de cercetare 

• MP răspunde pentru întocmirea rapoartelor intermediare şi finale în conformitate cu cerinţele 
autorităţii contractante / finanţatorului / beneficiarului; 

• MP depune rapoartele intermediare şi finale la SCDI-PI în vederea obţinerii avizelor 
instituţionale (juridic, financiar etc.); 

• După caz, MP sau SCDI-PI asigură transmiterea rapoartelor intermediare şi finale către 
autoritatea contractantă / finanţator / beneficiar; 

• MP are obligaţia depunerii în termen de 5 zile lucrătoare a unui exemplar original al fiecărui 
raport intermediar şi final la SCDI-PI după acceptarea acestuia de către autoritatea 
contractantă / finanţator / beneficiar; 

6.6. Raportarea internă privind rezultatele proiectelor de cercetare 

• În vederea respectării reglementărilor privind publicarea şi vizibilitatea rezultatelor cercetării, 
MP are obligaţia completării anuale (în luna decembrie şi la încheierea proiectului) a 
Raportului de evidenţă a rezultatelor cercetării (Anexa 5) şi a depunerii acestuia în format 
electronic şi tipărit la SCDI-PI, decanat, departament şi centrul de cercetare. 
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6.7. Auditul proiectelor de cercetare 

• În cazul în care autoritatea contractantă / finanţatorul / beneficiarul solicită auditarea 
proiectelor de cercetare, SCDI-PI asigură suport în acest sens în urma unei notificări primite 
de la MP. 

6.8. Vizibilitatea proiectelor de cercetare 

• MP este responsabil cu asigurarea vizibilităţii proiectului de cercetare, conform prevederilor 
contractului de finanţare; 

• SCDI-PI asigură vizibilitatea proiectelor de cercetare pe site-ul SCDI-PI, reţele de socializare 
şi alte medii de comunicare.  

 

7 ÎNREGISTRĂRI 

Nr. 
crt. Denumire înregistrare Suportul/Codul 

înregistrării 
Loc 

depozitare 
Perioada 
arhivare 

1. Cerere pentru informaţii suport pentru 
proiect de cercetare Hârtie SCDI-PI /  

Dosar proiect 10 ani 

2. Răspuns în urma cererii de informaţii 
suport Hârtie SCDI-PI /  

Dosar proiect 10 ani 

3. Notificare privind intenţia de angajare a 
ULBS în proiect de cercetare Hârtie SCDI-PI /  

Dosar proiect 10 ani 

4. Rezultate competiţie proiecte Hârtie SCDI-PI /  
Dosar proiect 10 ani 

5. Contractul de finanţare / Documentele de 
contractare Hârtie SCDI-PI /  

Dosar proiect 10 ani 

6. Acte adiţionale la contractul de finanţare 
(dacă este cazul) Hârtie SCDI-PI /  

Dosar proiect 10 ani 

7. Rapoarte de cercetare intermediare şi 
finale Hârtie SCDI-PI /  

Dosar proiect 10 ani 

8. Fişa de proiect Hârtie /  
electronic 

SCDI-PI /  
Dosar proiect / 

site 
10 ani 

9. Raport de evidenţă a rezultatelor cercetării Hârtie /  
electronic 

SCDI-PI /  
Dosar proiect / 

site 
10 ani 

10. Notificări diverse din partea managerului 
de proiect Hârtie SCDI-PI /  

Dosar proiect 10 ani 

 

8 ANEXE 

Nr. 
crt. Denumire anexe Suportul/  

Codul anexei 
Loc 

depozitare 
Perioada 
arhivare 
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1.  Model - Cerere pentru informaţii suport 
pentru proiect de cercetare 

Anexa 1_PO-ULBS-PCDI-
301-PC SCDI-PI 10 ani 

2.  Model - Notificare privind intenţia de 
angajare a ULBS în proiect de cercetare 

Anexa 2_PO-ULBS-PCDI-
301-PC SCDI-PI 10 ani 

3.  Model - Contract de prestări servicii 
cercetare 

Anexa 3_PO-ULBS-PCDI-
301-PC SCDI-PI 10 ani 

4.  Model - Fişa de proiect Anexa 4_PO-ULBS-PCDI-
301-PC SCDI-PI 10 ani 

5.  Model - Raport de evidenţă a rezultatelor 
cercetării 

Anexa 5_PO-ULBS-PCDI-
301-PC SCDI-PI 10 ani 

6.  
Instrucţiune de lucru privind angajarea şi 
salarizarea persoanelor în proiectele de 
cercetare 

IL-ULBS-PCDI-301-PC-01 SCDI-PI 10 ani 

7.  Instrucţiune de lucru privind realizarea 
achiziţiilor în proiectele de cercetare IL-ULBS-PCDI-301-PC-02 SCDI-PI 10 ani 

8.  
Instrucţiune de lucru privind decontarea 
cheltuielilor cu deplasările interne / externe 
în cadrul proiectelor de cercetare 

IL-ULBS-PCDI-301-PC-03 SCDI-PI 10 ani 

9.  Instrucţiune de lucru stabilirea regiei în 
cadrul proiectelor de cercetare IL-ULBS-PCDI-301-PC-04 SCDI-PI 10 ani 
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