
Raport de activitate al Departamentului de Accesare si Implemntare Proeicte (DAIP)
aferent anului 2014

În anul 2014 în cadrul Deparamentului de Accesare si Implementarte Proiecte a avut loc
următoarea activitate:

- Au fost monitorizate 69 de proiecte POSDRU, PN, LLP, FP7, IPA, POSCCE, Bilaterale
Romania Norvegia si Lituania;

- S-au implementat si au fost finalizate 2 proiecte POSDRU;
- Au fost contractate 25 de proiecte POSDRU, dintre care 11 in calitate de solicitant si 14

in calitate de beneficiar;
- A fost scris si depus spre finantare un proiect in cadrul programului POSDRU pentru

promovarea antreprenoriatului care a ajuns pana in etapa a doua de evaluare;
- In anul 2014 au fost depuse in cadrul UVT 43 proiecte PN II – Tinere echipe pentru care

a fost puse la dispoziti modele de buget si informatii generale, fiind oferita consultanta
solicitantilor;

- Au fost atent monitorizate si s-a oferint sprijin in realizarea a doua proiecte IPA Romania
Serbia care au fost si finalizate in anul 2014;

- A fost oferita consultanta pentru proiectele afalte in derulare si sprijin pentru inceperea
derularii proiectelor, in special in cadrul proiectelor PN II;

- In luna ianuarie 2014 a fost realizat un audit intern de catre DAIP pe partea financiara a
proiectelor FP 7 aferent perioadei 2008-2013, si transmis Comisiei Europene ca urmare a
unui audit realizat de CE si a descoperirii unor erori repetitive la nivelul acestor proiecte
din punct de vedere financiar-contabil;

- In luna octombrie 2014 a fost realizat un seminar pentru managerii si responsabilii
financiari din cadrul proiectelor POSDRU;

- DAIP a organizat si a asigurat tot suportul logistic pentru participarea UVT la Târgul de
Inovare InnoMach organizat de ADR-Vest în localitatea Arad în luna noiembrie 2014,
asigurand permanenta la stand;

- S-a oferit sprijin pentru demararea tuturor proiectelor POSDRU in cadrul institutiei, au
fost sprijiniti managerii si responsabilii financiari in realziarea cererilor de rambursare;

- S-a oferit consultanta si sprijin pentru accesarea de proiecte bilaterale de cercetare in
intocmirea proiectelor;

- In prezent, se implementeaza de catre DAIP un proiect strategic POSDRU fiind
monitorizate si sprijinite in deaproape toate proiectele care au ca solicitant Universitatea
de Vest, in tot ceea ce inseamna implementare, modificari contractuale, comunicare cu
finantatorul, sprijin in depasirea situatiilor critice de pe proiect, oferirea de solutii la
problemele intampinate si in comunicarea cu finantatorul;

- In anul 2014 DAIP a pus la dispozitia cadrelor didactice si a personalului administrativ
care au solicitat informatii toate informatiile cu caracter general referitoare la experienta
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UVT in cadrul proeictelor, realizand descrieri ale universitatii personalizate pe programe
de finantare si specific pe tipuri de proiecte;

- În ceea e priveste popularizarea site-ului DAIP, au fost postate anunturi cu privire la
evenimentele din cadrul UVT destinate activitatii de cercetare si a accesarii proeictelor,
s-au postat principalele apeluri de depunere proiecte cu finantare nerambursabila;

- In cadrul DAIP au fost realizate raportarile lunare catre Institutia Prefectului Timis, a fost
intocmit raportul de statistica anuala solicitat de Institutul National de Statistica;

- Au fost realizate raportari pentru clasificararile la care a participat UVT;
- Am realizat rapoartarea activitatii de cercetare aferente anului 2013;
- In anul 2014 am selectat 5 studenti masteranzi care au urmat un stagiu de internship in

cadrul departamentului pe o perioada de 2 luni;
- Ca urmare a accesarii de fianantari nerambursabile personalul DAIP a crescut ca numar,

fiind angajate 2 persoane pe perioada determinata cu finantare integrala din cadrul
proeictelor POSDRU.

Director DAIP,

Sorina PĂUȚU
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