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

aferent anului 2014 
 
 
 

În anul 2015 în cadrul Deparamentului de Accesare si Implementarte Proiecte a avut loc 
următoarea activitate: 

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

- S-au implementat si au fost finalizate 8 proiecte POSDRU; 
- Au fost contractate 3 proiecte POSDRU, din care 2 au fost scrise de catre membrii 

biroului DAIP, toate trei proiectele au fost implementate in calitate de beneficiar, unul 
dintre acestea fiind Strategic pe burse doctorale si implementat in parteneriat cu 
Universitatea din Bucuresti si Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca fiind primul clasat 
in competitie cu punctajul cel mai mare obtinut; 

- In anul 2015 a avut loc vizita incrucisata in cadrul proiectelor POSDRU in cadrul careia 
membrii echipei DAIP au asigurat suportul necesar pentru buna derulare a vizitei; 

- S-a asigurat suportul necesar pentru misiunile de audit a Curtii de Conturi in cadrul 
proiectelor IPA; 

- S-a oferit consultanta pentru depunerea de proeicte pe H 2020 in ceea ce priveste partea 
financiara a acestora; 

- In luna noiembrie 2015 a fost realizat un seminar pentru accesarea de proeicte in cadrul 
programului IPA; 

- A fost realizat un seminar de prezentare a programelor  POC si POCU; 
- S-a oferit consultanta in depunerea proeictelor POC si s-au intocmit bugete; 
- S-a oferit consultanta in depunerea de proeicte PN II - Tinere echipe furnizandu-se 

modele de bugete si intocmindu-se bugete cu managerii de proiect; 
- DAIP a organizat împreună cu DRMP, Târgul Edu4Jobs în localitatea Arad asigurând tot 

suportul logistic UVT; 
- 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 anul 2015 DAIP a pus la dispozitia cadrelor didactice si a personalului administrativ 

care au solicitat informatii toate informatiile cu caracter general referitoare la experienta 
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;  
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- 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; 

- In anul 2015 sediul DAIP a fost mutat in cadrul Facultatii de Muzica. 
 
 
 
Director DAIP,  
 
Sorina PĂUȚU 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


