
Raport de activitate al Departamentului de Accesare și Implementare Proiecte
(DAIP) aferent anului 2018

În anul 2018, în cadrul Departamentului de Accesare și Implementare Proiecte au fost derulate
următoarele activități:

1. Accesarea de fonduri instituționale în cadrul Fondului de Dezvoltare Instituțională -
scrierea și depunerea unui proiect:
a) Domeniul 4: Înființarea și susținerea activităților societăților antreprenoriale

studențești (SAS) din cadrul Universităților
Rezultate: 1 proiecte finanțate și implementate în cadrul programului FDI

2. Accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capital Uman
2014-2020
Astfel:
2 Proiecte depuse în cadrul Axei prioritare 10 – Educaţie şi competenţe, Apel proiect:

SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POST-DOCTORAT – 1 proiect
în calitate de Solicitant și 1 proiect în calitate de Partener

1 Proiect depus în cadrul Axei prioritare 10 – Educaţie şi competenţe, Apel proiect:
Bursa Student Antreprenor – MASURA ACTIVA PENTRU CRESTEREA
PARTICIPĂRII STUDENȚILOR DIN CATEGORII VULNERABILE LA PROGRAME
DE STUDII DE LICENȚĂ - REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE
Rezultate: toate cele 3 proiecte depuse au fost selectare spre finanțare, în prezent
aflându-se în perioada de contractare.

3 Consultanță și suport pentru depunerea a două proiecte în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 10 Educaţie şi competenţe,
Apel proiect MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂȚII

Rezultate: 2 proiecte depuse, selectat spre finanțare și aflate în perioada de contractare.

4 Accesarea de fonduri prin Programul Operațional Regional 2014-2020 -
POR/2017/10/10.1/10.3/7REGIUNI ŞI POR/2017/10/10.1/10.3/BI, Axa prioritară 10
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale - pentru cele 3 proeicte depuse in anul
2017, in anul 2018 DAIP a răspuns la clarificările primite, a participat și pregătit
documentele pentru vizitele la fața locului a reprezentanților ADR Vest.
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Rezultate: 3 proiecte de modernizare a infrastructurii UVT (Clădirea de pe Paris,
Clădirea CBG și Extinderea facultății de Arte și Muzică) aprobate spre finanțare și aflate
în proces de contractare.
5 Suport și consultanță pentru depunerea de proiecte de dezvoltare instituțională în

cadrul programelor: Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Ungaria
2014-2020 și alte programe de finanțare nerambursabilă – realizarea tuturor anexelor
necesare depunerii proiectelor.

Rezultate: 5 proiecte depuse

6 Monitorizarea și oferirea de suport în depunerea proiectelor cu finanțare
nerambursabilă în cadrul programului Cultural - Agenda Culturală 2018 a Consiliului
Județean Timiș

Rezultate: 5 proiecte depuse și implementate

7 Accesarea de fonduri instituționale pentru 6 proiecte în cadrul Fondului pentru
finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a
instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2018.

Rezultate: 6 proiecte finanțate

8 Contractarea proiectului Fii un student pregatit pentru jobul dorit - Start Job! finanțat
prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educaţie şi
competenţe - Apelul POCU/90/6/19 Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul
agroalimentar, industrie şi servicii

Rezultate: 1 proiect contractat

9 Monitorizarea celor 5 proiecte aflate în derulare, proiecte finanțate în cadrul apelului
România Start-up Plus din cadrul Programului Operațional Capital Uman.

Rezultate: 5 proiecte monitorizate

10 Punerea în aplicare a Procedurii operaţionale privind activitatea de monitorizare și
recuperare a cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectelor cu finanțare
nerambursabilă declarate ca fiind neeligibile de către autoriatea finanțatoare pentru
două proiecte.

11 Realizarea raportărilor lunare solicitate de către Prefectura Județului Timiș în ceea ce
privește proiectele cu finanțare nerambursabilă.

Telefon: 0256-592.303

Email: dci@rectorat.uvt.ro

Website: http://www.uvt.ro/



12 Pregătirea dosarelor cu documente justificative pentru capacitatea juridică și
administrativă a UVT în cadrul diferitelor apeluri de proiecte.

13 Monitorizarea și oferirea de suport în depunerea aplicațiilor inițiale pentru activități
extracurriculare, finanțate conform  ORDIN Nr. 3111/2018 din 29 ianuarie 2018
(fonduri de la bugetul de stat alocate instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru
organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare - ştiinţifice, tehnice,
cultural-artistice şi sportive naţionale, precum şi a celor pentru studenţii capabili de
performanţe).

Rezultate: 16 aplicații depuse initial, 13 aplicații-activități extracurriculare aprobate care
se vor implementa în 2019.

14 Suport și consultanță pentru depunerea de proiecte de dezvoltare instituțională în
cadrul programelor: Programul Interreg IPA CBC Romania-Serbia 2014-2020

Rezultate: 7 proiecte depuse, 1 proiect aprobat.
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