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1. Creare utilizator
În vederea creării unui cont de utilizator se va accesa adresa http://rose.pmu.ro, apoi se va selecta
linkul "Utilizator beneficiar”, conform imaginii de mai jos.

Figura 1 Interfața de autentificare
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Se vor completa câmpurile din formular cu datele necesare, se va selecta schema și runda
aferentă, precum si judetul de proveniență al fiecărei universități.

Figura 2 Completare câmpuri creare cont RMIS

În urma creării contului veti primi un e-mail cu parola generată și linkul pentru activare.
Se va putea schimba parola după ce veți efectua procesul de autentificare.
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Parola poate fi recuperată, în cazul în care aceasta a fost uitată, introducând Numele de utilizator
sau adresa de email împreună cu codul de securitate generat aleator, așa cum se poate observa în

Figura 3.
Figura 3 Recuperare Parola RMIS
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2) Depunerea cererii
În urma activării contului, vă puteți loga la adresa http://rose.pmu.ro, iar dupa logare accesați
câmpul “Propuneri de proiecte SGU”:

Figura 4 Propuneri de proiecte SGU
În vederea inițierii procesului de aplicare se folosește butonul cu semnul plus
conform pictogramei atașate:

Figura 5 Propuneri de proiecte SGU
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din dreapta,

3) Completarea formularului
Se completează formularul, fiind necesară acordarea unei atenții sporite următoarelor aspecte:
- Completarea obligatorie a câmpurilor marcate cu steluță;
- Respectarea tipului de extensie a documentelor încărcate (doc, docx, xls, xlsx, pdf);
- Respectarea dimensiunii de maxim 6 MB. În cazul în care dimensiunea este mai mare, vă
recomandăm un intrument online pentru minimizarea dimensiunii: https://pdfcompressor.com/.

Figura 6 Adăugarea propunerii de sub - proiect
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Anexele care trebuie adăugate sunt prestabilite, împreună cu tipul de document ce trebuie
încărcat (.doc, .docx, .pdf), existând o cheie de validare cu privire la tipul de extensie și la
dimensiunea maximă a fișierului.
Pentru a adăuga o anexa se selectează anexa dorită și se apasă butonul editare :

Figura 7 Selectare anexă

Formularul se poate salva parțial și se poate interveni oricând asupra acestuia, până la momentul
trimiterii acestuia către Comisia Centrală de Evaluare. După salvarea propunerii, proiectul va fi
în status “Creat” și va putea fi modificat în continuare de către beneficiar.

Figura 8 Status Creat pentru propunerea de sub - proiect

După ce se confirmă corectitudinea datelor, proiectul se trimite către Comisia Centrală de
Evaluare folosind butonul "Trimite propunerea de proiect":
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Figura 9 Trimiterea propunerii de sub-proiect către CEC
După trimitere, proiectul nu va mai putea fi modificat de către beneficiar, propunerea fiind în
statusul “Trimis”. Aceasta va putea fi modificată doar după retrimiterea ei de către CEC pentru
completări, propunerea fiind în acel moment în statusul “Retrimis”.
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