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Împărţirea în UPT a fondurilor pentru modernizarea laboratoarelor de licenţă  
 
 
1. Fondurile pentru modernizarea laboratoarelor de licenţă sunt obţinute de UPT de la MEdCT, 

prin contractul instituţional anual de finanţare, negociat de către Rector cu reprezentanţii 
MEdCT, respectiv prin anexe la acest contract, generate prin renegocieri suplimentatoare. 

2. Este dreptul legal al Rectorului, ca ordonator de credite, să aloce aceste fonduri în interiorul 
UPT, în acord cu priorităţile manageriale asumate. 

3. Rectorul UPT a decis ca împărţirea fondurilor în discuţie în UPT să se facă pe proiecte, 
considerând că, astfel, se creează posibilitatea de a se cunoaşte mai bine nevoile reale ale 
diverselor domenii şi discipline şi de a se stabili mai judicios priorităţile.  

4. Decizia Rectorului este ca evaluarea proiectelor să fie făcută nemijlocit de membrii Biroului 
Executiv al Senatului UPT. 

5. În evaluarea proiectelor, se vor avea în vedere: 
a. prezentarea sintetică a situaţiei actuale, într-o abordare stratificată, cuprinzând 

referiri la nivel punctual, de cadru apropiat, respectiv de cadru general 
b. măsura în care obiectivele sunt exprimate într-o redactare sintetică, clară şi 

convingătoare 
c. măsura în care motivaţia convinge asupra beneficităţii / eficacităţii, priorităţii şi 

oportunităţii proiectului 
d. plusul de facilităţi / servicii / expertiză / oportunităţi care se vor crea şi publicul ţintă 

beneficiar 
e. colectivul managerial şi executiv al proiectului 
f. resursele tehnice implicabile în proiect, pe de o parte  cele  de care se dispune deja, 

pe de altă parte cele ce se constituie în articole de achiziţionat în cadrul proiectului 
g. etapele şi activităţile prevăzute 
h. cronologia  
i. bugetul 

6. Evaluatorii vor acorda proiectelor una din următoarele rezoluţii: 
- propus spre finanţare 
- nepropus spre finanţare 

7. Decizia finală de finanţare / non-finanţare aparţine Rectorului UPT, în calitatea sa de 
ordonator de credite. 
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