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Scop 

Atingerea unui nivel stabil de 
excelență în cercetare și 

creşterea capacităţii 
instituţionale a Universtății din 

București prin dezvoltarea 
resursei umane și asigurarea 

unui suport administrativ 
eficient.   



Obiective 

Susținerea capitalului uman de excelență în cercetare pentru 

participarea la evenimente naționale și internaționale de 

cercetare organizate de Institutul de Cercetări al Universității 

din București (ICUB). 

 

 

O2 

 

 

Susținerea capitalului uman din domeniul cercetării de 

excelență prin pregătirea acestuia în domeniul accesării și 

gestionării proiectelor cu finanțări europene și din fondurile 

naționale pentru cercetare.  

 

 

O1 

 

 

Extinderea sistemului de management al activității de cercetare 

prin crearea unui mediu online de informare și a unui modul de 

gestiune a articolelor științifice de cercetare  

 

 

O3 

 

 



Rezultate – indicatori – activități 

• 2 workshop-uri/cursuri programul 

H2020 și Programului operațional 

Competitivitate, Axa prioritară 1: 

Cercetare, dezvoltare tehnologică 

și inovare (CDI) în sprijinul 

competitivității economice și 

dezvoltării afacerilor; 

• 1 training Horizon 2020 

• 1 curs de Project management  

• 1 curs de Tehnici de prezentări 

eficiente 

• 5  buletine informative cu privire la 

finanțările specifice cercetării. 

Rezultate 

• 60 de persoane participante la cele 

2 workshopuri; 

• 2 persoane participante la training 

H2020; 

• 20 de persoane instruite în 

cursurile de M și TPE 

• Buletinele informative sunt 

disponibile online pentru cadrele 

didactice și de cercetare 

Indicatori 

A 1.1.Organizare workshop-uri și 

editare buletine informative 

A 1.2 Participarea la training privind 

scrierea proiectelor de tip  Horizon 

2020 

A1.3 Organizarea cursurilor: PM și 

TPE 

Activități 

O1: Susținerea capitalului uman din domeniul cercetării de excelență prin pregătirea acestuia în domeniul 

accesării și gestionării proiectelor cu finanțări europene și din fondurile naționale pentru cercetare 



Rezultate – indicatori – activități 

• Minimum 2 evenimente științifice de 

tip Școală de vară, conferințe sau 

workshopuri interne sau 

internaționale organizate de ICUB 

Rezultate 

• Cel puțin 10 de  lectori din 

străinătate participanți la 

evenimentele științifice 

• Cel putin 10 de lectori români 

invitați ca participanți la conferințe 

și workshopuri interne și 

internaționale 

• Cel puțin 50 de participanți la 

evenimentele științifice 

Indicatori 

A.2.1 Organizarea evenimentelor 

științifice naționale și internaționale de 

cercetare 

Activități 

O2: Susținerea capitalului uman de excelență în cercetare pentru participarea la evenimente naționale și 

internaționale de cercetare organizate de Institutul de Cercetări al Universității din București (ICUB). 



Rezultate – indicatori – activități 

• Un mediu online cu informații 

actualizate specifice cercetării 

• 1 x Bază de date cu publicațiile 

realizate de autori afiliați UB 

• 1 x modul de de raportare, validare 

și monitorizare a publicațiilor 

științifice elaborate în cadrul 

departamentelor și a centrelor de 

cercetare 

• 1 x nomenclator al Meta-Datelor 

Unităților de Cercetare  

• 10 persoane de tip “train the 

trainers” instruiți în utilizarea 

modulului de gestiune a articolelor 

științifice de cercetare. 

Rezultate 

• Informațiile privind domeniul de 

cercetare sunt online și actualizate 

• Un modul de gestiune al articolelor 

științifice de cercetare 

• Cel puțin 500 de articole 

înregistrate în Baza de date 

• Cel puțin 2 rapoarte generate 

privind cercetarea folosind modulul 

de raportare 

• 10 persoane instruite ca train the 

trainers 

Indicatori 

A 3.1. Întreținerea și actualizarea 

mediului online de informare dedicat 

cercetării  

A 3.2 Crearea modulului de gestiune a 

articolelor științifice de cercetare: 

A 3.3. Organizarea instruirii în sistem 

“train the trainers” pentru cercetători și 

personalul tehnic suport de specialitate 

Activități 

O3: Extinderea sistemului de management al activității de cercetare prin crearea unui mediu online de 

informare și a unui modul de gestiune a articolelor științifice de cercetare  



Plan de implementare 

Nr. crt. Obiectiv/Activitati 6 (1/2) 7 8 9 10 11 12 (1/2) 

1 
Susținerea capitalului uman din domeniul cercetării de excelență prin pregătirea acestuia în domeniul 

accesării și gestionării proiectelor cu finanțări europene și din fondurile naționale pentru cercetare.               

1.1 

Organizare workshop-uri: Identificare grup țintă participanți la workshop, Identificare și selectare 

experți traineri, Asigurare logistică pentru organizarea workshopurilor, Evaluarea workshopurilor, 

Diseminarea informației                

  Editare buletine informative               

1.2 
Participarea la training privind scrierea proiectelor de tip  Horizon 2020. – se va stabili perioada în 

funcție de data semnării contractului de finanțare.               

1.3 

Organizarea și derularea cursurilor Project management în derularea proiectelor cu finațare 

europeană și Tehnici de prezentări eficiente: Selectare trainer, Asigurare logistică pentru organizarea 

cursurilor, derularea activității de instruire etc.                

2 
Susținerea capitalului uman de excelență în cercetare pentru participarea la evenimente naționale și 

internaționale de cercetare organizate de Institutul de Cercetări al Universității din București (ICUB).               

2.1 

Organizarea evenimentelor științifice naționale și internaționale de cercetare: Identificarea lectorilor 

relevanți, Pregătirea și transmiterea invitațiilor de participare, Asigurare logistică pentru participarea la 

evenimente (transport, cazare etc.), Elaborarea rapoartelor de participare, Diseminarea informației 

relevantă în urma derulării evenimentelor etc.  
              

3 
Extinderea sistemului de management al activității de cercetare prin crearea unui mediu online de 

informare și a unui modul de gestiune a articolelor științifice de cercetare.               

3.1 

Întreținerea și actualizarea mediului online de informare dedicat cercetării. Pagina web dedicată 

cercetării în UB va fi actualizată permanent cu informații relevante domeniului și în cadrul ei va fi 

prezentat proiectul și vor fi diseminate rezultatele acestuia. – 6 luni               

3.2 

Crearea modulului de gestiune a articolelor științifice de cercetare: Contractarea serviciilor externe, 

Analiza de business, Design aplicație, Proiectare, Implementare, Incărcarea cu conținut de tip articole 

științifice de cercetare, Testare, Punere în funcțiune. În cadrul acestei activități se vor subcontracta 

prestări de servicii cu caracter funcţional.                

3.3 

Organizarea instruirii în sistem “train the trainers” pentru cercetători și personalul tehnic suport de 

specialitate. Se vor instrui 10 persoane capabile să susțină mai departe instruirea pentru toate 

persoanele care vor încărca articole științifice de cercetare în modulul creat.- la sfarșitul lunii a treia 

de implementare.               

MP Management proiect / financiar; activități suport administrativ               



Echipa de proiect 

Rol RU alocata 
Organizare 

workshop-uri 
Editare buletine 

informative Training H2020 
Cursuri PM 

și TPE 

Organizarea ev. 

științifice  de 

cercetare 
Pagina web 

proiect 

Modul 

gestiune 

articole 

Instruire 

modul 

articole 
Project Manager  Laurențiu Leustean Coordonarea proiectului pentru atingerea obiectivelor si a indicatorilor propusi in proiect  

Coordonator   

A1.1-A1.3 Dragos Dena 
Coordonarea echipei de proiect pentru activitatile A1.1 - A1.3 

raportari / fluxuri administrative 

Ofera suport in 

atragerea 

grupului tinta 

Furnizeaza 

informatiile 

necesare 

promovarii si 

derularii 

proiectului 

Participa in 

etapa de 

analiza si 

testare a 

aplicatiei 

Ofera 

suport in 

atragerea 

grupului 

tinta 

Asistent proiect Anca Piroi 

Gestioneaza intalinire grupurilor de lucru, pregateste minutele intalnirilor, pastreaza documentatia necesara derularii 

proiectului, pentru fiecare activitate, monitorizeaza indeplinirea indicatorilor in derularea activitatilor, participa in 

realizarea fiselor de evaluare pentru etapele proiectului 

Expet achizitii publice Catalina Chitac 

Coordoneaza activitatea de achizitii de servicii pentru activitatile subcontractante, ofera consultanta de specialitate 

pentru realizarea achizitiilor din cadrul proiectului, se implica in redactarea contractelor, gestioneaza acceptantele 

pentru activitatile prestate de terti, valideaza facturile si le transmite pentru plata, arhiveaza si preda contractele 

asistentului de proiect 
Responsabil financiar 

proiect Gabriel Voicu Gestioneaza din punct de vedere financiar toate activitatile proiectului pentru incadrarea in bugetul aprobat 

Specialist organizare 

evenimente Oana Peiu 

Identifica grupul tinta, creaza baza de date, transmite comunicarile, organizeaza din punct de vedere logistic 

derularea evenimentelor, se asigura de indeplinirea indicatorilor de rezultat pentru activitatile de tip worshop si 

evenimente stiintifice 

Specialist organizare 

evenimente Diana Dumitrescu 

Identifica grupul tinta, creaza baza de date, transmite comunicarile, organizeaza din punct de vedere logistic 

derularea evenimentelor, se asigura de indeplinirea indicatorilor de rezultat pentru activitatile de tip worshop si 

evenimente stiintifice 

Specialist organizare 

evenimente Iulia Nitescu 

Identifica grupul tinta, creaza baza de date, transmite comunicarile, organizeaza din punct de vedere logistic 

derularea evenimentelor, se asigura de indeplinirea indicatorilor de rezultat pentru activitatile de tip worshop si 

evenimente stiintifice 



Echipa de proiect 

Rol RU alocata 
Organizare 

workshop-uri 
Editare buletine 

informative Training H2020 
Cursuri PM 

și TPE 

Organizarea ev. 

științifice  de 

cercetare 
Pagina web 

proiect 

Modul 

gestiune 

articole 

Instruire 

modul 

articole 

Coordonator A3.1-

A3.3 Anca Ileana 

Trainer pentru cursul Tehnici de Prezentari Eficiente, Coordoneaza echipa IT pentru toate activitatile specifice din 

proiect: achizitii pentru selectia furnizorului de servicii IT, analiza de business, implementare, testare si acceptanta 

finala, valideaza fiecae etapa de proiect 
Analist, Designer și 

adiministrator baza de 

date Laurențiu Vasile 

Participa in redactarea specificatiilor tehnice pentru achizitia serviciilor de dezvoltare software, participa in etapele de 

derulare ale proiectului: analiza, design, implementare, testare, acceptanta finala, valideaza fiecare etapa de proiect 

din punct de vedere tehnic in zona specifica de competente 

Asistent Analist si 

tester Beatrice Molnar 

Gestioneaza intalnirile grupului de lucru pentru derularea implemnatarii modului IT, redacteaza minutele intalnirilor, 

pregateste documentatia dupa intalniri, ofera suport echipei tehnice, verifica informatiile introduse pe pagina web a 

proiectului, testeaza aplicatia realizata si transmite observatiile echipei tehnice 
Designer pagini web Nicolae Panait Realizeaza si intretine pagina web a proiectului 
Responsabil tehnic 

infrastructura, 

Operator introducere, 

validare si prelucrare 

date Gelu Ionescu 

Mentine in buna functiune echipamentele echipei de proiect, se asigura de indeplinirea conditiilor de securitate, se 

asigura de mentinerea in functiune a server-ului paginii web si a aplicatiei, participa in pregatirea informatiilor 

necesare incarcarii in aplicatie, participa la introducerea informatiilor in aplicatie, valideaza datele introduse, si se 

asigura de conformitatea. 

Documentarist Stefania Matei 
Participa in redactarea specificatiilor tehnice pentru achizitia serviciilor de dezvoltare software, pregateste 

documentele necesare introducerii lor in aplicatie, verifica conformitatea stiintifica 

Responsabil RU Lavinia Anghelina 

Intocmirea formalităților privind angajarea; întocmirea contractelor individuale de muncă; întocmirea actelor adiționale 

privind modificarea oricăror clauze din contractul individual de muncă; eliberarea de adeverințe privind participarea în 

cadrul proiectului; întocmirea deciziilor de încetare ale contractelor individuale de muncă; Gestionarea și arhivarea 

dosarelor de personal ale membrilor proiectului. 
Responsabil 

Salarizare Mihaela MIREA Pregateste documentatia necesara efectuarii platilor in cadrul proiectului 

Consilier Juridic Costela TUN 

Valideaza toate activitatile de tip achizitii, propune modelel de contract, valideaza contractele, se asigura de 

respectarea legislatiei in vigoare pe toata perioada de derulare a proiectului, informeaza echopa de proiect despre 

eventualele modificari legislative care pot impacta derularea proiectului 



Organigrama 

Project Maanger 
Laurențiu LEUȘTEAN 

Asistent Proiect 
Anca PIROI 

Analist 
Laurențiu VASILE 

Asistent Analist 
Beatrice 
MOLNAR 

Designer pagina Web 
Nicolae PANAIT 

Responsabil tehnic 
infrastructura 
Gelu IONESCU 

Documnetarist 
Ștefania MATEI 

Specialist organizare 
 evenimente 
Oana PEIU 

Consilier Juridic 
Costela TUN 

Coordonator A1.1-A1.3, A2 
Dragoș DENA 

Responsabil 
Salarizare 

Mihaela MIREA 

Responsabil 
Fiananciar 

Gabriel VOICU 

Responsabil RU 
Lavinia 

ANGHELINA 

Coordonator A3.1-A3.3 
Anca ILEANA 

Expert Achiziții 
Publice 

Cătălina CHIȚAC 

Specialist organizare 
 evenimente 

Diana DUMITRESCU 

Specialist organizare 
 evenimente 
Iulia NIȚESCU 



Pregătire începere proiect 

Caiete de sarcini 

Identificare 
procedura 
achiziție 

Derulare achiziții 

Contractare 

Pregătire 
achiziții 

Stabilire LOGO 
proiect 

Template adrese 

Template 
prezentare 

Tempale invitație 
Evenimente 

Template tabel 
participanți 

Pregatire 
template 
materiale 

Completare 
documente 

Evidență lunară – 
prezență – plăți 

Pregătire 
dosare 
angajați 

Pagina web 
proiect 

Grup email 

Proceduri de 
comunicare în 
cadrul proiectului 

Planul Gantt 
detaliat cu 
responsabilități 

Organizare 
internă 



 
 

Dată de încheiere: 15.12.2018 

Dată de început: 15.06.2018 



SĂ AVEM SPOR! 

Laurențiu Leuștean 
 


