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INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
SUPERIOR

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN
BUCUREŞTI

Nr. ___________ /___________

CONTRACT COMPLEMENTAR PE ANUL 2016
Încheiat pentru anul 2016 între Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, în
calitate de finanţator, reprezentat prin ministru, Adrian CURAJ cu sediul în Bucureşti, Str. G-ral
Berthelot nr.28-30, sector 1, cont bancar 0157010017 deschis la Direcţia Trezoreriei Municipiului
Bucureşti şi Instituţia de învăţământ superior Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti în
calitate de beneficiar, reprezentată prin rector Dan DEDIU-SANDU, director financiar contabil
Gabriela NEGREA, cu sediul în Bucuresti, Str. Stirbei Voda, nr. 33, cont bancar
RO02TREZ701504602X000424 deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti.
1.
În baza Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare şi a
celorlalte prevederi legale aflate în vigoare, suma totală alocată pentru finanţarea complementară
este de 275366 lei, din care:
subvenţia cămine - cantine este în sumă de 275.366 lei, aferentă unui număr de 221 unități
de subvenție;
2. Obligaţiile părţilor în contract
2.1. Obligaţiile Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice:
- alocă regulat, cel puţin odată pe lună, alocaţii bugetare, conform Legii educației naționale
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum şi a celorlalte reglementări în vigoare;
- urmăreşte îndeplinirea strategiei instituţiei de învăţământ superior şi ia măsuri de reducere a
finanţării globale în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a creditelor;
2.2. Obligaţiile beneficiarului:
- răspunde de corectitudinea datelor solicitate de M.E.N.C.Ș., inclusiv cele introduse în Registrul
Matricol Unic al universităților din România, în baza cărora sunt alocate fondurile bugetare.
Completarea datelor aferente anului I de studii pentru ciclurile universitare de licență, master și
doctorat în Registrul Matricol Unic al universităților din România (R.M.U.R.) se face până la
31.03.2016.
- prezintă situații justificative privind solicitările de fonduri bugetare pentru reparații capitale,
dotări și alte obiective de natura investițiilor;
- prezintă la M.E.N.C.Ș. execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
- asigură o corelaţie adecvată între taxele percepute şi finanţarea acordată de la buget.
3. Dispoziţii finale:
3.1. Rectorul universității este direct răspunzător de alocarea resurselor instituţiei, prioritar spre
departamentele şi structurile cele mai performante, conform prevederilor art. 223, alin (13) din
Legea educației naționale Nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
3.2 Instituţia de învăţământ superior prezintă bilanţul anual conform normelor metodologice ale
Ministerul Finanţelor Publice;
3.3. Contractele instituţionale şi complementare sunt supuse controlului periodic efectuat de
Ministerul Educaţiei, Naționale şi Cercetării Științifice și C.N.F.I.S., conform prevederilor art. 223,
alin (7), litera c) din Legea educației naționale Nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare;
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3.4. Instituţia de învăţământ superior transmite la M.E.N.C.Ș., în termen de trei luni de la
confirmarea rectorului strategia universității întocmită pentru un ciclu de patru ani aprobată de
Senatul universitar;
3.5. Modificarea prezentului contract instituțional se poate face numai prin acordul părţilor pe bază
de act adiţional;
3.6. Litigiile se vor soluţiona pe cale amiabilă. În cazuri deosebite, soluţionarea litigiilor va fi de
competenţa instanţelor în raza cărora se află sediul M.E.N.C.Ș.;
3.7. Încălcarea prevederilor art. 124, art. 125, art. 130 alin(2) și (3) și art. 192 alin (1), (2) și (3)
din Legea educației naționale Nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, atrage
suspendarea acordării finanțării prin prezentul contract;
3.8. Deschiderile de credite se fac în limita creditelor bugetare și potrivit destinațiilor aprobate, cu
respectarea dispozițiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor respective, precum și în
funcție de gradul de încasare a veniturilor bugetare și de posibilitățile de finanțare a deficitului
bugetar;
3.9. Părţile în contract vor pune în aplicare prevederile Legii Finanţelor Publice nr. 500/2002, art.
21, alin. 5-7, privind asigurarea unei execuţii bugetare prudente;
3.10. În cazul în care, în urma monitorizării şi/sau auditului efectuat de către experţii M.E.N.C.Ș.,
se constată neconcordanţe între datele transmise oficial de către universitate şi cele constatate pe
teren, M.E.N.C.Ș. îşi rezervă dreptul să redimensioneze unilateral finanţarea instituțională;
3.10. Prezentul contract instituțional s-a încheiat astăzi, 20.01.2016, în 4 exemplare, câte două
exemplare pentru fiecare parte.
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