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Art. 1. Departamentul Proiecte Europene și de Cercetare are rapoarte de:
a) Subordonare: Este condus de un coordonator subordonat Prorectorului științific al universităţii.
b) Coordonare:


Coordonează, controlează şi îndrumă personalul angajat în proiectele structurale şi de cercetare
ale universităţii;



Coordonează, controlează, îndrumă şi răspunde de activitatea de scriere, demarare, gestionare
şi implementare ale proiectelor universităţii;
c) Colaborare:



Raporturi de colaborare cu Serviciul financiar-contabil, Serviciul resurse umane, Serviciul
aprovizionare-achiziţii, Serviciul juridic şi contencios.
Art. 2. Atribuţiile Departamentului Proiecte Europene și de Cercetare sunt:

a) Urmărirea și identificarea oportunităţilor de finanţare în domeniul fondurilor structurale europene
şi în domeniul cercetării ştiinţifice;
b) Identificarea partenerilor în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru finanțarea
proiectelor de interes local;
c) Elaborarea şi depunerea de cereri de finanţare în domeniul fondurilor structurale europene;
d) Participarea la elaborarea cererilor de finanțare în domeniul cercetării ştiinţifice prin oferirea de
consultanţă și suport administrativ echipelor de cercetători implicaţi în scrierea proiectelor;
e) Participarea la implementarea proiectelor prin oferirea de consultanţă şi suport administrativ
echipelor de implementare;
f) Asigurarea arhivării documentelor legate de proiecte;
g) Realizarea unei evidenţe a proiectelor desfaşurate în cadrul universităţii;
h) Accesarea website-urilor ministerelor, ADRC, AMPOSDRU, OIPOSDRU etc. în vederea
identificării de surse de finantare
i) Participare la sesiunile de instruire organizate de Minister și alte instituții publice privind
implementarea Fondurilor Structurale;
j) Realizarea protofoliului de proiecte identificate și corelarea acestora cu Strategia de Dezvoltare
UMFST G.E. Palade Tg. Mureș .
Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş a aprobat prezentul regulament
în data de 28.oct.2014, dată la care intră în vigoare

