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 Competitia FDI-2021 

  (clarificari și precizări)  

 

 

 

1. Încadrarea Grădinilor botanice universitare (Domeniul 3 de finanțare) 

 

Grădinile botanice universitare sunt grădinile botanice publice primite în administrare de 

către universități (ex. Grădinile botanice din București, Cluj-Napoca, Iași), recunoscute (sau 

încadrate în această categorie) de Ministerul Educației și care constituie bază de pregătire a 

studenților. 

Spațiile din campusurile universitare amenajate ca parcuri/grădini destinate pregătirii 

studenților pot fi încadrate, prin hotărâre a Senatului universitar, la categoria baze de 

practică. 

 

2. Cheltuielile de management (din cadrul cheltuielilor de personal) 

 

Cheltuielile de management din cadrul cheltuielilor de personal, pentru proiectele 

competiților FDI reprezintă cheltuielile cu echipa de coordonare  administrativ-financiară a 

proiectelor (de tipul: director de proiect, asistent director, resurse umane, juridic, 

contabilitate, achiziții), fiind diferite de cheltuielile cu echipa de implementare. 

 

3. Tarifele de remunerare a personalului implicat în proiecte 

 

Universitatea decide tariful orar aplicat proiectelor FDI, în funcție de poziția și nivelul 

implicării personalului pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului, cu respectarea legislației 

privind cheltuielile de personal specifice finanțării de bază. 

 

4. Schimbarea directorului de proiect 

 

Pentru schimbarea directorului de proiect este necesar să fie transmisă o adresă către CNFIS, 

asumată de conducerea universității (semnatură reprezentant legal), prin care să fie solicitată 

schimbarea directorului de proiect (se oferă datele de identificare: cod proiect/ domeniu 

proiect și nume director). 

Adresa trebuie să mai conțină și datele de contact (nume, prenume, e-mail și telefon) ale 

noului director de proiect în vederea actualizării acestora în platforma de depunere și 

raportare a proiectelor FDI-2021  https://uefiscdi-direct.ro . 

Noul director de proiect este necesar să aibă cont în platforma menționată, asociat adresei de 

e-mail trimisă, în asa fel încât proiectul să-i poată fi transferat în cont, pentru activitățile 

viitoare. 

Adresa de e-mail pentru transmiterea documentului scanat este cnfis@cnfis.ro . 
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