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Nr. ---------- / --.--.2021 
DIRECTIA FINANCIAR CONTABILITATE DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE 

PROCEDURA DE LUCRU 
privind gestionarea financiara ?i arhivarea proiectelor 

Erasmus+ (Actiunea cheie 1) si SEE 

Edi!ia 0 - Revizia 0 

in conformitate cu prevederile din: 

• Hotararea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institu\ional de coordonare ~i de gestionare a 
instrumentelor structurale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

• Legea nr. 500/2002 privind finan\ele publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

• Legea contabilitatii nr. 82/24.12.1991, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

• OMFP nr. 1.917/12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea ~i 

conducerea contabilita\ii institu\iilor publice ~i Planul de conturi al acestora; 

• OMFP nr. 2.021/17.12.2013 pentru modificarea ~i completarea OMFP nr. 1917/12.12.2005; 

• OMFP nr. 1.792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonan\area si plata cheltuielilor institu\iilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea 
angajamentelor bugetare si legale; 

• OMFP nr. 923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 
exercitarea controlului financiar preventiv; 

• OMFP nr. 720/22.05.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execu\ia bugetelor de 
venituri ~i cheltuieli ale institu\iilor publice; 

• OMFP nr. 923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 
exercitarea controlului financiar preventiv ~i a Codului specific de norme profesionale pentru 
persoanele care desfa~oara activitatea de control financiar preventiv propriu 

• HG nr. 714/13.09.2018 privind drepturile si obliga\iile personalului autorita\ilor si institu\iilor publice 
pe perioada delegarii si deta~arii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localita\ii, in 
interesul serviciului, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

• HG nr. 518/10.07.1995 privind unele drepturi si obliga\ii ale personalului roman trimis in strainatate 
pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, republicata cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

• Ordinul nr. 3223/08.02.2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoa~tere a perioadelor de studii 
efectuate in strainatate 

• HG. Nr. 771/2016 prin care ANPCDEFP este recunoscuta ca organism delegat al Comisiei 
Europene, desemnat pentru implementarea programului Erasmus+ in Romania; 

• Ghidul Programului Erasmus+ 

se dispun urmatoarele: 

1. Prezenta procedura reglementeaza modul de gestionare financiara a proiectelor de tip 

Erasmus+ (Actiunea cheie 1) ~i Spatiul Economic European (SEE), precum ~i arhivarea 

documentelor tehnico-economice aferente acestora. 

I. GESTIONAREA FINANCIARA A PROIECTELOR 

1.1. Prevederi generale 

2. Solicitarile de finantare depuse de Coordonatorul Institutional Erasmus+ se vor efectua pe 

baza Cererii de jinantare, aprobata de Rector prin semnarea Declaratiei de Onoare ~i 

urmaresc elementele prevazute in Ghidulsolicitantului, specifice fiecarui tip de proiect. 

3. Cererea de finantare impreuna cu Bugetul aferent proiectului se vor intocm i cu respectarea 

prevederilor din Ghidulsolicitantului. 



4. Proiectele finantate In cadrul Programului ERASMUS+ (Actiunea cheie 1) ~i Spatiul Economic 
European (SEE) sau echivalent, sunt gestionate prin intermediul Departamentului Relatii 
Internationale (DRI). Gestiunea financiar-contabila a proiectelor este asigurata de catre 
Directia Financiar Contabilitate a Universitatii Politehnica Timi~oara (UPT) cu sprijinul 
Departamentului Relatii Internationale (DRI). 

5. Departamentul Relatii Internationale este Insarcinat cu activitatea de contractare, 
monitorizare ~i implementare a proiectelor, fiind responsabil cu propunere pentru includerea 
lor In bugetul consolidat al universitatii. Departamentul Relatii Internationale verifica 
eligibilitatea cheltuielilor aferente proiectelor. 

1.2. Deschiderea financiara a proiectelor 

6. Dupa ca~tigarea unui proiect In cadrul competitiilor existente, In vederea Incheierii de catre 
Universitatea Politehnica Timi~oara (UPT) a Contractului de finantare cu Agentia Nationala 
pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei ~i Formarii Profesionale (ANPCDEFP), 
Coordonatorul Institutional Erasmus+ solicita Direqiei Financiar Contabilitate, In baza unui 
document ce atesta rezultatele competitiei, urmatoarele: 

• Deschiderea unui cont bancar care sa fie utilizat exclusiv pentru proiectulln cauza (un 
cont bancar existent care a fost utilizat In cadrul unui proiect deja Incheiat, poate fi 
realocat unui nou proiect daca soldul acestui cont este zero), 

• Desemnarea unui responsabil financiar pentru proiectulln cauza. 

7. Tn scopul realizarii cu succes a proiectelor finantate prin instrumente de tip Erasmus+ ~i SEE 
se va urmari Indeplinirea urmatoarelor principii ~i conditii: 

• Principiul eligibilitatii cheltuielilor - acceptandu-se la decontare numai acele cheltuieli 
care au legatura cu obiectivele proiectului ~i vizeaza grupul tinta declarat In proiect; 

• Principiul evitarii dublei finantari a cheltuielilor - In sensul ca nu sunt acceptate la 
plata cheltuieli ce fac obiectul ~i a altor surse de finantare, fie din alte surse de la buget, 
fie din alte proiecte; 

• Principiul respectarii in egala masura a legislatiei nationale coroborat cu legislatia 
comunitara specifica; 

• Tncadrarea In plafoanele maxime de salarizare a personalului implicat In gestiunea 
proiectelor, prevazute de legislatia In vigoare; 

• Tncadrarea In limitele maxime privind cheltuielile de subzistenta ~i transport prevazute 
In Ghidul Programului Erasmus+; 

• Respectarea procedurilor de achizitii pub lice nationale ~i comunitare specifice; 

• Evidenta contabila analitica distincta pentru gestionarea fiecarui proiect In parte; 

• Numirea unui responsabil financiar dedicat fiecarui proiect cu atributii specifice; 

• Numirea unui expert contabil (daca Ghidul solicitantului prevede aceasta) dedicat 
fiecarui proiect cu atributii specifice. 

8. Operatiunile de Incasari ~i plati aferente proiectelor se efectueaza prin conturile bancare 
dedicate fiecarui tip de proiect, stipulate In Formularul de identificare financiarii conform 
prevederilor legale In vigoare. 

1.3. Atribuirea ~i calculul grant-urilor pentru mobilitiiti 

9. Tn urma seleqiei desfa~urate conform procedurilor specifice din UPT procesul de atribuire ~i 
calcul a granturilor se desfa~oara dupa cum urmeaza. Mobilitatile studentilor ~i personalului 
de tip outgoing (UE, NON-UE, SEE) sau incoming (NON-UE, SEE) sunt finantate prin granturi 
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din suma alocata de catre ANPCDEFP prin Contractul de Finantare. Anexele Contractului de 
Finan tare dintre UPT ~i ANPCDEFP prevad valorile maxime admise pe categorii de mobilitati. 
Sumele sunt exprimate In euro ~i sunt platite In aceea~i moneda. Comisioanele de transfer 
reprezinta cheltuieli neeligibile ~i sunt suportate de catre UPT. Solicitarea de sustinere 
financiara permanenta pentru acoperirea comisioanelor este Inaintata de catre 
Coordonatorullnstitutional Erasmus+ catre conducerea UPT de regula, Inainte de Inchiderea 
proiectului. 

10. Grant-ul de mobilitate se acorda prin Controct Financiarlntre beneficiar ~i UPT, contract care 
se semneaza Inainte de plecarea In mobilitate, dupa ce continutul dosarului de mobilitate 
este complet pentru aceasta faza. Valoarea grantului initial se calculeaza introdudlnd datele 
de Inceput ~i final a mobilitatii In Mobility Tool, Erasmus+ & European Solidarity Corps sau 
platforme similare agreate de ANPCDEFP. Tn cazul modificarii perioadei de mobilitate 
aprobate initial, grant-ul platit se ajusteaza prin act aditional la contractu I financiar. 
Totodata, In cazul mobilitatilor studentilor unde perioada de mobilitate atestata prin 
Certijicatul de Prezentii emis de institutia gazda difera fata de perioada mentionata In 
Contractul Financiar dintre beneficiar ~i UPT cu mai mult de 5 zile, grant-ul va fi ajustat In 
consecinta la finele mobilitatii. 

11. Tran~ele ~i momentul platii granturilor difera In functie de tipul de mobilitati dupa cum 
urmeaza (nu se aplica mobilitatilor virtuale sau mobilitatilor cu grant zero): 

• Granturi pentru mobilitiiti studente~ti de tip outgoing UE ~i SEE: 

- avans (80% din valoarea initiala a grantului) Inainte de plecarea In mobilitate; In 
timpul mobilitatii se pot achita diferentele de avans rezultate prin lncadrarea In alte 
situatii specifice (extinderea duratei de mobilitate, cazuri socia Ie, etc.) prevazute In actele 
aditionale fara a depa~i 80% din valoarea finala a grantului. 

- restul de plata (20% din va loa rea finala a grant-ului), se achita dupa efectuarea 
mobilitatii ~i Incheierea dosarului de mobilitate cu toate documentele aferente mobilitatii 
efectuate. 

• Granturi pentru mobilitati studente~ti de tip outgoing NON-UE: 

avans (70% din valoarea initiala a grant-ului de subzistenta ~i 100% din valoarea 
grant-ului de transport) lnainte de plecarea In mobilitate; In timpul mobilitatii se 
pot achita diferentele de avans rezultate prin Incadrarea In alte situatii specifice 
(extinderea duratei de mobilitate, dizabilitati, etc.) prevazute In actele aditionale 
fara a depa~i 70% din valoarea finala a grantului de subzistenta. 

restul de plata (30% din valoarea finala a grant-ului de subzistenta), se achita 
dupa efectuarea mobilitatii ~i lncheierea dosarului de mobilitate cu toate 
documentele aferente mobilitatii efectuate. 

• Granturi pentru mobilitiiti studente~ti de tip incoming NON-UE: 

avans (70% din va loa rea initiala a grant-ului de subzistenta ~i 100% din valoarea 
grant-ului de transport) la sosirea In UPT; In timpul mobilitatii se pot achita 
diferentele de avans rezultate prin lncadrarea In alte situatii specifice (extinderea 
duratei de mobilitate, dizabilitati, etc.) prevazute In actele aditionale fara a depa~i 
70% din valoarea finala a grantului de subzistenta. 

restul de plata (30% din valoarea finala a grant-ului de subzistenta), se achita 
dupa efectuarea mobilitatii ~i lncheierea dosarului de mobilitate cu toate 
documentele aferente mobilitatii efectuate. 
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• Granturi pentru mobilitati de personal de tip outgoing UE ~i NON-UE: 

grant integral (100% din valoarea initiala a grant-ului) lnainte de plecarea In 
mobilitate. Daca mobilitatea a fost extinsa pe parcursul acesteia, restul de plata 
aferent extinderii se achita dupa efectuarea mobilitatii ~i lncheierea dosarului de 
mobilitate. 

• Granturi pentru mobilitati de personal de tip incoming NON-UE: 

grant integral (100% din valoarea initiala a grant-ului) la sosirea In UPT. Daca 
mobilitatea a fost extinsa pe parcursul acesteia restul de plata aferent extinderii 
se achita dupa efectuarea mobilitatii ~i lncheierea dosarului de mobilitate. 

• Granturi pentru mobilitati de personal de tip outgoing ~i incoming SEE: 

avans (80% din valoarea initiala a grantului) lnainte de plecarea In mobilitate; 
restul de plata (20% din valoarea finala a grant-ului)' se achita dupa efectuarea 
mobilitatii ~i lncheierea dosarului de mobilitate cu toate documentele aferente 
mobilitatii efectuate. 

1.4. Intocmirea contractelor, semnarea ~i realizarea platilor aferente dosarelor de 
mobilitate 

12. Cu respectarea regulamentelor ~i procedurilor de lucru aferente Programului Erasmus+ ~i 

SEE, In vederea realizarii tran~elor de plata aferente dosarelor de mobilitate, dupa verificarea 
documentelor existente la dosar, ~eful Biroului Erasmus+ In cazul dosarelor de mobilitate de 
tip Erasmus+ ~i respectiv administratorul de mobilitati desemnat In cazul proiectelor de tip 
SEE, lntocmesc contractele financiare cu participantii la mobilitati. 

13. Angajarea ~i plata cheltuielilor de mobilitate se vor efectua In conformitate cu prevederile 
Procedurii privind angajarea, lichida rea, ordonantarea ~i plata (ALOP) cheltuielilor ~i a 
Procedurii privind controlul financiar preventiv (CFP). Pentru obtinerea vizei CFP 
documentele ALOP vor contine viza de compartiment din partea Departamentului Relatii 
Internationale. 

Tn desfa~urarea procesului de angajare ~i plata persoana care a acordat viza CFP nu va fi 
implicata in procesele aferente efectuarii platilor. 

14. Procedura ALOP este precedata de aprobarea referatului de necesitate. Referatul de 
necesitate, conform modelului UPT, este lntocmit de catre administratorul de mobilitati ~i 
lncarcat In Registratura Electronica a UPT, In vederea vizarii sale de catre Departamentul 
Relatii Internationale, Directia Financiar Contabilitate, ?i aprobarii sale de catre 
rector/lmputernicitii acestuia. Pe lntreg circuitul parcurs de la initiere pana la aprobare, 
referatul de necesitate va fi lnsotit de lista alocare granturi (Anexa 1). Lista alocare granturi 
se lntocme~te de catre administratorul de mobilitati ~i se semneaza de catre Directorul 
Departamentului DRI, prin aceasta acordand viza de compartiment. 

15. Tn vederea acordarii vizei controlul financiar preventiv (viza CFP) pe eontraetele financiare ~i 
aprobarii acestora de catre rector/lmputernicitii acestuia, contractelor Ii se ata~eaza Mobility 
Agreement-ul semnat de ambele parti pentru mobilitatile de personal, Learning Agreement
ul pentru mobilitatile studente?ti Referatul de necesitate ?i lista aloeare granturi (Anexa 1) 
cu participantii la mobilitati selectati. 

Dupa acordarea vizei CFP de catre directorul financiar contabiljlmputernicitii cu acordarea 
vizei CFP ~i aprobarea contractelor financiare de catre rector/lmputernicitii acestuia, 
administratorul de mobilitati lntocme~te 0 sinteza de plata (Anexa 2) aferenta unei singure 
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plati sau unui lot de plati (ce vizeaza mai multe dosare de mobilitate). Sinteza este lntocmita 
In 3 (trei) exemplare, unul fiind pastrat de responsabilul financiar al proiectului, un exemplar 
de catre administratorul de mobilitati ~i un exemplar de catre Directorul Departamentului 
Relatii Internationale. 

Aceasta sinteza de plata (Anexa 2) prime~te viza de compartiment de la Coordonatorul 
Institutional Erasmus+ care lndepline~te totodata funqia de Director al Departamentului 
Relatii Internationale ~i viza responsabilului financiar al proiectului. 

Directorul Departamentului Relatii Internationale verifica dosarul de mobilitate lnainte de 
realizarea platilor ~i aplica viza Bun de plata pe sinteza de plata (Anexa2), In conformitate cu 
prevederile legale, certifidlnd totodata existenta ~i conformitatea documentelor de 
mobilitate. 

Responsabilul financiar al proiectului certifica existenta In contul bancar al proiectului a 
sumelor necesare efectuarii platilor. 

16. Pe baza documentelor aprobate, responsabilul financiar al proiectului este cel care initiaza 
plata din contul bancar al proiectului iar Directorul Departamentului Relatii Internationale 
autorizeaza platile In urma confruntarii lor cu sumele prevazute In sinteza de plata. 

17. Ca regula generala, toate platile aferente dosarelor de mobilitate se realizeaza prin transfer 
bancar. Dupa efectuarea platilor prin transfer bancar, Directorul Departamentului Relatii 
Internationale descarca extrasul de cont aferent platilor ~i 11 transmite administratorului de 
mobilitati In vederea depunerii sale In dosarul de mobilitate. 

18. Tn mod exceptional, In cazuri bine justificate (lipsa existentei unui cont In euro respectiv 
imposibilitatea deschiderii unui astfel de cont), ~i doar In cazul proiectelor derulate cu tarile 
partenere ale programului, platile aferente mobilitatilor pot fi facute In numerar, caz In care 
este urmata procedura specifica platilor In numerar. 

In procesele aferente efectuarii sau autorizarii platilor in numerar nu vor fi implicate 
persoanele care au acordat viza CFP. 

o dovada a lncasarii tran~elor de plata In numerar de catre participantii la mobilitati este 
depusa la dosarul de mobilitate ~i la documentele ALOP. 

19. Tn cazul restituirii unor sume necuvenite sau a avansului de returnat In cazul In care se 
renunta la mobilitate, participantul la mobilitate adreseaza 0 cerere In acest sens 
Coordonatorului Institutional Erasmus+. Administratorul de mobilitati adreseaza 0 notificare 
participantului la mobilitati ~i emite 0 Nota de debit catre acesta In vederea recuperarii 
sumelor. 

20. Concilierea datelor Inregistrate In Departamentul Relatii Internationale cu datele 
Inregistrate In evidenta financiar-contabila se efectueaza prin responsabilul financiar pentru 
un anumit proiect de mobilitate ~i are loc la sfar~itul fiecarui an, pe categorii de mobilitati. 
Verificarea se face confruntand datele din evidenta tehnico-operativa cuprinse In sintezele 
de plati ~i datele din extrasele de cont bancar procesate de Direqia Financiar Contabilitate, 
Intocmindu-se un proces verbal/minuta privind rezultatul concilierii. 

1.5. Gestionarea sumelor de 5prijin pentru Organizarea Mobilitiitilor 

21. Gestionarea fondurilor privind Sprijinul pentru Organizarea Mobilitatii (SOM) se realizeaza de 
catre Departamentul Relatii Internationale, conform Ghidului Programului Erasmus+. 
Aprobarea utilizarii SOM este facuta de catre Directorul Departamentului Relatii 
Internationale. Evidenta utilizarii acestor sume este tinuta de catre ~eful Biroului Erasmus+, 
Directorul Departamentului Relatii Internationale ~i responsabilul financiar al proiectelor. 
Referatele de necesitate ~i procedura ALOP aferente acestor sume contin precizari clare cu 
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privire la proiect ~i tipul de fonduri - SOM. Coneilierea periodica privind sumele cheltuite 
respectiv soldul existent pentru organizarea mobilitatilor se realizeaza anual, intre $eful 
Biroului Erasmus+, Directorul Departamentului Relatii Internationale ~i responsabilul 
finaneiar al proiectelor. 

22. Cheltuirea acestor sume se poate realiza prin proceduri speeifice de achizitii, incheierea 
directa a unor contracte de munca sau acte aditionale la contracte de munca, respectiv 
derularea unor proiecte care vizeaza activitati multiple (cercetari de piata, promovare, 
cursuri de limba, experiente culturale, etc.), in cadrul proiectului de tip Erasmus+ sau SEE. 

1.6. Sustinerea proiectelor din fonduri UPT?i inchiderea lor financiara 

23. Tn cazul proiectelor de tip ERASMUS+ (actiunea cheie 1), SEE sau similare, sustinerea 
financiara in vederea acoperirii unor cheltuieli de natura comisioanelor bancare (cheltuieli ce 
nu sunt eligibile a se finanta prin programele respective), este una permanenta. 
Coordonatorul de proiect (Directorul Departamentului Relatii Internationale) are obligatia de 
a adresa 0 cerere in acest sens rectorului universitatii, privind sustinerea acestor cheltuieli 
din fondurile UPT. 

24. Tn vederea depunerii cererii de sustinere financiara permanenta, Directorul Departamentului 
Relatii Internationale solicita responsabilului financiar al proiectului situatia sumelor ce 
trebuie acoperite din fondurile UPT. Cererile respective pot fi depuse oricand pe parcursul 
derularii proiectului sau inainte de incheierea acestuia. 

25. Tn cazul in care sunt realizati indicatorii de mobilitate asumati prin proiect ~i UPT este 
indreptatita la incasarea celor 20% din SOM dupa finalizarea ~i evaluarea proiectelor de catre 
ANPCDEFP, Directorul Departamentului Relatii Internationale poate depune in avans 0 

solicitarea de sustinere temporara a proiectelor din veniturile proprii ale universitatii pana la 
rambursarea cheltuielilor de catre ANPCDEFP. Cererea de i'mprumut temporar este aprobata 
de catre rectorjimputernicitii acestuia. Dupa incasarea restului de plata Directorul 
Departamentului Relatii Internationale depune 0 cerere similara, de rambursare a 
imprumutului temporar. 

II. ARHIVAREA DOCUMENTElOR AFERENTE PROIECTELOR 

26. Tn conformitate cu prevederile art.89 ~i art.90 din Regulamentul (CE) nr.l083j2006, cu art.18 
~i art.19 din Regulamentul (CE) nr.1828j2006, ~i Ghidul Programului Erasmus+, beneficiarii de 
proiecte trebuie sa pastreze toate documentele de mobilitate, toate inregistrarile j 
registrele, timp de minim 5 (einei) ani de la data inchiderii proiectului. Documentele 
financiar-contabile privind platile realizate in cadrul proiectului se pastreaza conform 
legislatiei in vigoare. 

27. De asemenea, beneficiarii de proiecte au obligatia de a acorda dreptul de acces la locurile ~i 
spatiile unde se implementeaza sau a fost implementat proiectul, inclusiv accesul la 
sistemele informatice, precum ~i la toate documentele ~i fi~ierele informatice privind 
gestiunea tehnica ~i finaneiara a proiectului. Documentele trebuie sa fie u~or accesibile ~i 

arhivate astfelincat sa permita verificarea lor. 

28. Documentele de mobilitate se pastreaza in spatiile Departamentului Relatii Internationale, 
unde are loc implementarea proiectelor. Documentele financiar-contabile se arhiveaza la 
Directia Finaneiar Contabilitate. 

29. Spatiul destinat arhivarii va fi astfel amenajat incat sa se asigure pastrarea in bune conditii a 
documentelor, sa se evite distrugerea intentionatajaccidentala sau sustragerea neautorizata 
a acestora, precum ~i accesarea informatiilor despre proiect in conditii rapide ~i eficiente. 
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III. ATRIBUTII $1 RESPONSABILITATI 

30. Atributiile administratorului de mobilitilti sunt: 

• Gestioneaza?i raspunde pentru intocmirea dosarelor de mobilitate, respectarea procedurilor ?i 
termenelor conform regulamentelor ?i procedurilor interne, respectiv Ghidul Programului 
Erasmus+; 

• Tine evidenta dosarelor de mobilitate ?i Ie raporteaza in Mobility Tool, Erasmus+ & European 
Solidarity Corps sau platforme similare agreate de ANPCDEFP; 

• Intocme?te lista cu alocarea granturilor?i sinteza platilor; 

• Transmite Directorului Departamentului Relatii Internationale lista de alocare a granturilor ?i 
sinteza de plata in format electronic insotita de evidenta actualizata a dosarelor de mobilitate in 
cadrul proiectului; 

• Intocme?te sintezele de plata in vederea platii tran?elor aferente mobilitatilor ?i pastreaza un 
exemplar din sinteza dupa obtinerea tuturor vizelor; 

• Realizeaza propuneri privind utilizarea fondurilor SOM. 

31. Atributiile $efului Biroului Erasmus+ sunt: 

• Verifica intocmirea dosarelor de mobilitate, respectarea procedurilor ?i termenelor conform 
regulamentelor?i procedurilor interne, respectiv Ghidului Programului Erasmus+; 

• Intocme?te ?i acorda viza de compartiment pe contractele financiare cu participantii la 
mobilitati; 

• Initiaza procedura ALOP privind platile; 

• Tine evidenta utilizarii fondurilor SOM ?i participa la concilierea financiara pentru aceste fond uri. 

32. Atributiile Responsabilului financiar al proiectului sunt: 

• Aplica procedurile financiare necesare implementarii proiectului; 

• Initiaza procedura de deschidere ?i alocare a contului bancar aferent proiectului; 

• Opereaza tranzactiile financiare legate de implementarea proiectului; 

• Verifica incadrarea in limitele prevazute in bugetul proiectului pe elemente de cheltuieli; 

• Verifica eligibilitatea cheltuielilor trimise spre decontare, existenta vizei CFP ?i vizei pentru Bun 
de plata; 

• Initiaza platile aferente proiectului; 

• Pastreaza evidenia financiar-contabila a proiectului ?i realizeaza concilierea financiara periodica 
cu DRI; 

• Tine evidenta utilizarii fondurilor SOM ?i a granturilor de mobilitate pe categorii de mobilitati; 

• Calculeaza sumele ce trebuie suportate de UPT cf. Art. 23 din prezenta procedura; 

• Asigura arhivarea curenta (pastrarea temporara) a documentelor financiar-contabile, pana la 
predarea acestora la locul de arhivare a documentelor aferente proiectului. 

33. Atributiile Directorului Departamentului Relatii Internationale sunt: 

• Coordoneaza ~i raspunde pentru activitatile din cadrul proiectului, inclusiv contractarea; 

• Pastreaza documentatia aferenta proiectului, incluziv contracte cu Agentia Nationala, acte 
aditionale ?i raportari; 

• Solicita deschiderea contului bancar aferent proiectului ?i desemnarea responsabilului financiar; 

• Verifica continutul dosarelor de mobilitate?i aplica viza bun de plata pe sinteza de plati; 

• Acorda viza de compartiment in cadrul procedurii ALOP; 

• Confirma platile ?i transmite dovada platilor catre administratorul de mobilitati, respectiv catre 
~eful Biroului Erasmus+ in cazul fondurilor SOM; 
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• Aproba ~i tine evidenta utilizarii fondurilor SOM ~i realizeaza concilierea financiara periodica cu 
responsabilul financiar al proiectului; 

• Tntocme~te cu sprijinul responsabilului financiar Cererile de rambursare sau Cererile de plata 
(dupa caz) catre finantator; 

• Tntocme~te cu sprijinul responsabilului financiar cererile de sustinere financiara permanenta 
respectiv cere rile de lmprumut temporar ~i rambursare a acestui lmprumut; 

• Urmare~te implementarea proiectului, bugetul ~i realizeaza raportarile In cadrul proiectului; 

• Stabile~te conform structurii organizatorice sarcinile ~i responsabilitatile personalului din 
subordine, In baza fi?elor de post. 

34. Atributiile Directorului Directiei Financiar Contabilitate sunt: 

• Desemneaza responsabilul financiar al proiectului; 

• Acorda viza CFP; 

• Organizeaza procesul de arhivare a documentelor financiar-contabile aferente proiectelor. 

35. Atributiile persoanelorlmputernicite cu acordarea vizei CFP sunt: 

• Acorda viza CFP conform prevederilor legale ?i procedurilor interne. 

36. Atributiile rectorului /lmputernicitilor acestuia 

• Aproba procedura ALOP In vederea efectuarii platilor; 

• Aproba referatele de necesitate In vederea realizarii cheltuielilor In cadrul proiectelor; 

• Aproba contractele financiare cu participantii la mobilitati; 

• Aproba ordinele de deplasare In baza carora au loc mobilitatile. 

37. Prezenta decizie se va comunica, spre ?tiinta ~i aplicare urmatoarelor compartimente 
functionale: 

RECTOR, 

• Departamentului Relatii Internationale 

• Directiei Financiar Contabilitate 

• Protectoratului pentru Relatii Internationale 

• Protectoratului pentru Managementul Resurselor ~i Politici Financiare 

• Protectoratului pentru procesul de invatamant, problematica studenteasca ~i 

asigurarea calitatii 

• Protectoratului pentru Cercetare ~tiintifica, inovare, ~i transfer tehnologic 

• Protectoratului pentru Comunicare, imagine ~i relatia cu mediul socio-economic 

DIRECTOR FINANCIAR CONT ABIL DIRECTOR DR!, 
conf.lIlliv.dr.illg. Florin DTllgall ee. Florian Miclea prof. Ulliv. dr.ec. Claudiu Albulescll 
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DEPARTAMENTUL RELATIIINTERNATIONALE Anexa 1 
Contract finantare Agentia Nationala nr: ................................. .. 

Cont bancar: RO ..... xxxx 

Lista alocare granturi numarul .... din data de .. 1 .. 1 .... 

Tip mobillitate (SMS, Data de inceput a Data de final a 
Tran~a de Prezenta listi:i implicii 

Nr. crt. Nume Prenume Grant total plata semnarea unui Act Aditi. la 
SMP, STA, STT, STAll mobilitatii mobilitatii 

curenta contract (OA/-) 

TOTAL o o 

Director Departamentul Relatii Internationale 

Administrator mobilitati 



DEPARTAMENTUL RELATIlINTERNATIONALE 

Contract finanlare Agen\ia Na\ionala nr: 

Sinteza plali numarul .... din data de .I./. ... 

N,. 

contra Data 
Tip Vniv. 

,t contract Nume Prenume 
mobil. partenera 

financi financiar 
ac 

Director Departamentul Rela\ii Interna\ionale 

Data de 

Tara inceput a 
mobil. 

Total suma sintezii: .... EUR 

Cont bancar: RO ..... xxxx 

Grant/ 
Data de Nr. zHe 

luna 
Sprijin 

Subzist Grant 
final a mobil. transpor 

(Grant I enta total 
mobil. (activ+tr) 

zi) 
t 

Administrator mobilita\i 

Anexa 2 

Grant Plali 
Data Data Data Data 

Tran~a 1 Tran!?a 2 Transa 3 Tran!?a 4 total sinteza 
platii platii plalii pla1H 

modificat zz.lI.aaaa 

TOTAL o 

Contabil proiect 


