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Preambul
Prezenta metodologie este elaborati in conformitate cu Legea Educaliei Nalionale nr.
1/2011 - cu modificdrile qi completiirile ulterioare, Legea nr. 500/2002 privind finanlele publice,
oMF nr. 1792124.12.2002 cu modificlrile gi completirile ulterioare qi carta Universitatii
,,Constantin Brancugi" din Tdrgu-Jiu (UCB).
Capitolul I

- FINANTAREA LA |IIVEL DE UNMRSITATE

universitatea ,,constantin Br6ncugi" din TArgu-Jiu funclioneazi ca institutie finantat6 din
fondurile alocate de la bugetul de stat, venituri extrabugetare qi din alte surse, potrivit Legii
Educaliei Nalionale, toate resursele de finanfare fiind considerate venituri proprii.
a) Finantare de la bugetul de stat, respectiv:
- Finanfarea de bazi;

-

Finan{areacomplementard;

Finanfareasuplimentari;
Finantarea de obiective de investilii;

Finantaredezvoltareinstitufionald;
FinanJare burse gi proteclie socialtr a studenlilor.

b) Venituri proprii extrabugetare,

atrase din diferite surse, potrivit legii, respectiv:
Taxe de $colarizare de la studen{ii admiEi la studii universitare de licen{i gi master
peste numdrul locurilor finantate de la bugetul statului, aprobate de citre ministerul de
resort, din cursuri postuniversitare, cursuri de formare continuE, alte taxe incasate conform
Regulamentului de taxe aprobat de Senatul Universitdtii ,,Constantin Brancugi" din TdrguJiu etc.;

-

-

Taxe de administra{ie - taxe pentru depd.girea duratei de gcolarizare prevezute de
lege, taxe pentru admitere, taxe pentru inmatriculdri, reinmatriculiri, taxe pentru repetarea
exarnenelor qi altor forme de verificare care depdqesc prevederile planului de invfiimdnq
respectiv pentru activit?ifi neincluse in planul de invdfimdnt, alte taxe potrivit legii;

-

Contracte de cercetare

gtiintifici ale facultdfilor, departamentelor etc.;

Contracte cu finanlare europeane;

Venituri provenite din inchirierea spatiilor sau pentru fransmiterea in folosin{i a
altor bunuri ale universitiitii;
- Prestdri de servicii oferite de universitifi;
- Activitdfi de consulanld gi expertizd;
- Activitifi de microproductie, editur6, activitili comerciale;
- Activitiiti de cantini-cdmine;

Wvxtbrur
-

Erluclfitl

Sponsoriziri din partea diferitelor fundafii sau societiti comerciale:
Donalii de la persoane publice saujuridice din Fre sau din striinitate.

Finanlarea de la bugetul statului se face pe bazi de contract institulional lncheiat anual
intre
Ministerul Educaliei Nafionale (M.E.N.) 9i conducerea universititii.
Veniturile din Finanfarea de baztr se utilizeazd pentru:
- Cheltuieli de personal (CP) - Salarii pentru personalul didactic, didactic auxiliar,
de cercetare, implicat in desfxqurarea programelor de studii, sporuri, cAS, alte contribulii

legale;

-

cheltuieli materiale (cM)

-

cheltuieli de intrelinere gi gospodirire, chettuieli

pentru materiale gi prest?iri servicii cu caracter funclional, cheltuieli cu cercetarea aferente
programelor de studii, obiecte de inventar, reparatii curente,
gi pubtica]ir,
perfectionarea personalului, protocol, proteclia muncii etc.

c[(i

Veniturile proprii extrabugetare pot fi utilizate pentru:

-

Cheltuieli
Cheltuieli
Cheltuieli
Cheltuieli

de personal (CP);

materiale (CM);
de repara{ii qi intrefinere;

pentru lucrari de investi{ii, dottrri laboratoare etc.

Capitolul II - CONSTITUIREA FONDURILOR LA NMLUL UCB, DESTINATIA
LOR $I CONSTITUIREA CAPITOLELOR DE VEIIITIJRI DIN BUGETELE
COMPONENTELOR

in cadrul Universittrtii ,,Constantin Brdncugi" din Tdrgu-Jiu se aplicl principiul finantdrii
la nivelul componentelor, prin constituirea de bugete specifice fiec[rei componente, in baza unei
evidenle extracontabile.

La nivelul Universitdlii ,,Constantin Brdncugi" din Tdrgu-Jiu se constituie din urmdtoarele
bugete:

1..

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bugetul Senatului Universitifii - S;
Bugetul Facultntii de $tiinte Tehnice, Medicale $i Comportamentale - FSTMC;
Bugetul Facult?ilii de $tiinJe Economice - FSE;
Bugetul Facult?itii de $tiin{e ale Educaliei, Drept qi Administrafie Public[ - FSEDAP;
Bugetul Rectoratului (+ Directia Generali Administrativd) - R.DGA;
Bugetul Departamentului pentru PregAtirea Personalului Didactic - DPPD;
Bugetul Institutului de Politici Publice, Administralie 9i $tiin{e ale Educa}iei
Bugetul Colegiului Universitii{ii,,Consantin Brdncugi".

-

IPPASE;
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Pentru eviden{ierea clard a acumulirii gi repartiznrii sumelor cdtre bugetele componentelor,
la nivelul UCB se constituie urm[toarele fonduri principale:

Fl -

Fondul de bazi constituit din alocalia bugetarl pentru finanJarea de bazd;
Fondul constituit din veniturile extrabugetare ale componentelor;

- Fondul de dezvoltare constituit din coti parte din (F1+F2);
F4 - Fondul de cErcetare constituit din venituri extrabugetare ale UCB (regie proiecte,
F2

F3

vouchere aprobate, donatii qi sponsorizdri);
F5 - Fondul pentru burse constituit din alocaJii bugetare qi contribufia din veniturile
proprii ale FacultiJilor pentru o cregtere cuprinsi intre 3 Si 5Vo a fondului constituit din alocatii
bugetare;
F6 - Fondul pentru subventii cdmine-cantine constituit din alocafii bugetare qi venituri
proprii cdmine-cantine;
F7

-

Fondul pentru reparafii capitale gi investilii din alocalii bugetare.

Toate fondurile de finanlare ale Universittr{ii sunt considerate venituri proprii. Veniturile
proprii se distribuie cdtre componente astfel:
> Fl - Fondul de bazil constituit din alocafia bugetartr pentru linantarea de bazi, se
distribuie astfel:
Din Fondul de bazd Fl se vor constitui in bugetul facultdtilor Venituri din finanlarea
de la bugetul de stat (FB - Subven{ii pentru institufiile pubtice).
Procentul de alocare din Fondul de baztr - Fl cltre linia de finan{are Venituri din
finanfarea de la bugetul de stat (FB) a facultSlilor este de 70%. Sumele alocate faculta|ilor din
F1 pentru linia de finanJare Veniturile din finantarea de la bugetul de stat se calculeazl ca
produs intre costul mediu unitar pe student fizic Ai numirul de studenli finan{ati de la bugetul de
stat, la care se aplicl procentul de alocare de 72Vo gi din care se scad sumele datorate DPPD pentru
studen{ii facultdJii care urmeaze programul de pregitire psihopedagogicd. Calculul costului
unitar pe student fizic finantat de la bugetul de stat se calculeazl prin impirfirea Fondului de
bazd- Fl la numlrul total de studenli finantali de la bugetul de stat la nivelul Universitl{ii. Pentru
anul 2018 numirul de studen{i fizici ai facultdtilor componente este:
- Facultatea de $tiinfe Tehnice, Medicale gi Comportamentale - 824 studen{i;
- Facultatea de Stiinte Economice
- 431 sludenti;
- Facultatea de $tiinle ale Educaliei, Drept qi Administralie Publica - 496 studenti.
Pentru Departamentul pentru Pregdtirea Personalului Didactic din Veniturile din
finanfarea de la bugetul de stat pentru fiecare facultate se repartizeazdl,6To cdtre bugetul DPPD
ca sumA cuvenitA studentilor care urmeaza cursurile DPPD.
Dup[ alocarea citre facul?ili a procentului de 72Vo din Fondul de baze (Fl) diferen]a de
28% se distribuie dupd cum urmeazd:
o 22Vo cdtre bugeitl Rectoratului (inclusiv Direclia Generali Administrativd),
o 4Vo cdtrebugeisl Senatului Universititii ,,Constantin Brdncuqi" din Tdrgu-Jiu,
o 24o c1tre Fondul de dezvoltare (F3).
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- Fondul constituit din resursere proprii extrabugetare are componenteror (facurtifi,
DPPD gi colegiurui universitifii ,,constantin Brincugi") se distribuie in procentere
de
rnai jos astfel:
'77vo din resursele proprii extrabugetare ale celor 3 facultrfi - FSTMC, FSE, FSDAp, are
DPPD 9i ale Colegiului Universitilii ,,Constantin BrAncuqi" se repartizeaztr cdtre bugetele
acestora
proporlional cu veniturile lor extrabugetare, iar diferenfa de 237o se rcpartizeazd dupi
cum
F2

urmeazA:

o l9?o catre bugetul Rectoratului

(inclusiv Directia

Generali

Administrativd),

o
o

2Vo cdl;ebugettl Senatului,
2Vo cdtre Fondul de dezvoltare (F3).

Fiecare structuru, componenti a universitilii ,,constantin Brdncugi" din TArgu-Jiu igi
construiegte, conform prezentei metodologii, propriul buget de venituri gi cheltuieli gi il
monitorizeazd in temeiul principiului eficienfei manageriale gi financiare.

Decanii, Directorii structurilor departamentale, Directorul General Administrativ,
s[ se asigure c6 orice mtrsuri luatd in leglturd cu executia

conducerea universit?i1ii trebuie

bugetului respectd principiile unei bune gestiuni financiare, in special ale economiei qi eficien{ei
cheltuielilor.

in acest sens, Consiliul de administrafie analizpazd situalia financiari a componentelor qi
adoptd decizii de incadrare in bugetele de venituri ti cheltuieli.

>

>

F3

-

Fondul de dezvoltare este destinat procurfuii de noi echipamente de laborator,
dezvoltarea de laboratoare $i centre de lnvajare gi predare interactiva a resurselor de
informare, investilii in constructii sau in dezvoltarea de facilitlfi pentru studenli.
F4 - Fondul de cercetare este constituit din regia incasatii de UCB din proiecte qi granturi
indiferent de sursa de finantare a acestora, voucherele aprobate pentru stimularea cercetirii
gtiinlifice gi diverse donalii gi sponsorizdri cu aceasili destina{ie $i este destinat cofinanfirii
proiectelor din fonduri europene derulate in cadrul UCB, atribuirii de vouchere pentru
cercetare, finanlirii de proiecte inteme de cercetare, achizitiontrrii de bunuri gi servicii pentru
cercetare gi alte cheltuieli necesare desfdguririi activitelii de cercetare, dupd cum urmeazd:
. 20Vo pentnt sustinerea excelenfei individuale, conform art. 19 din Legea Educafiei
Nalionale nr. 1/2011, cu modificdrile gi completiirile ulterioare;
. 50Vo pentru acordarea de vouchere: elaborare, susfinere, publicare a lucririlor
qtiinJifice, tezelor de abilitare, c[4ilor, tratatelor, enciclopediilor;
. 307o pentru suslinerea proiectelor in care este angajatd Universitatea "Constantin
Brdncugi" din TArgu-Jiu.
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-

Fondul pentru burse, constituit din aroca{ii bugetare gi contribu}ia de 3-5vo din
veniturile proprii ale Facultililor, este destinat acordirii de burse ajutoare sociale pentru
Ei
studenti.

F6 - Fondul pentru subvenfii crmine - cantine constituit din alocalii bugetare qi venituri
proprii c[mine-cantine este destinat asigurlrii cheltuielilor de personal, cheltuielilor materiale
Ei reparaliilor cdminelor qi cantinelor universitalii sau utilizate/administrate de aceasta.
F7 - Fondul pentru r€parafii capitale gi investi{ii din alocafii bugetare este constituit
conform alocaJiilor bugetare prirnite prin finanlarea complementara, precum qi din veniturile
proprii alocate in acest scop.
Pe parcursul anului cu avizul consiliului de Administralie
$i aprobarea Senatului ucB se pot
face imprumuturi intre fonduri.

Capitolul III - CONSTITUIREA BUGETELOR COMPONENTELOR
Bugetul Universiti1ii agregi bugetele componentelor, precum gi fondurile I.3, F4, F5, F6
9i F7.

-

Venituri:
Venituri din finanJarea de bazi prin distribuirea Fondului de baze constituit din alocatia

-

Venituri din surse extrabugetare prin distribuire a Fondului constituit din resursele

bugetara pentru finanjarea de 6azd - F7;
extrabugetare - F2.

B. Cheltuieli:

-

-

Cheltuieli de personal: salarii pentru funcfiile de conducere, major[ri salariale procentuale
pentru conducerea gi membrii Senatului precum qi pentru personalul administrativ propriu,
salarii pentru personalul didactic auxiliar Ei nedidactic implicat, CAS, alte contribulii
legale, deplasiri inteme Ei internafionale.
Cheltuieli pentru bunuri si servicii: furnituri de birou, carburanli, transport, pogti, telefon,
radio-tv, materiale Ei prestiri servicii cu caracter funclional, alte bunuri Ei servicii pentru
intrelinere qi funclionare pentru Senat, obiecte de inventar, deplasiri inteme qi in striindtate,
pregitire profesional5, cnrfi qi publicalii qi alte cheltuieli cu bunuri gi servicii inclusiv tipografiamobilier, aparaturi biroticd gi alte active corporale.

Venituri:

-

Venituri din finantarea de baze conform repartizdrii Fondului de bazd constihrit din aloca{ia
bugetard pentru finanlarea de bazd - F1,;

Ihixrdgr
venituri din surse

extrabugetare
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prin distribuire a Fondului constituit din

resursele

extrabugetare - F2.

B Cheltuieli:
cheltuieli de personal: salarii pentru func{iile de conducere, salarii pentru personalul
didactic, didactic auxiliar, implicat in desfdgurarea programelor de studii, majorlri salariale
procentuale pentru personalul propriu, cAS, alte contribu{ii legale, deplasrri inteme gi
intemafionale;

cheltuieli materiale

qi prestdri sewicii cu caracter functional: cheltuieli pentru materiale qi
prestari de servicii cu caracter functional, altele decdt cele menlionate la capitolul III, pct.3,

lit. B, taxe autoriziri ARACIS, cheltuieli tipografie, active fixe (reparalii sau achizilii de
mobilier Ei echipamente necesare desf6gurtrrii activit[fii administrative), cheltuieli cu
cercetarea aferente programelor de studii, cheltuieli aferente manifestiirilor stiintifice
organizate de facultate, obiecte de inventar, cirfi 9i publicafii etc.;
Burse din alocatii de stat, respectiv burse din venituri proprii (5% din veniturile proprii ale
faculte{ii), corespunzAtoare numirului de studenti bugetati ai facultetrii.

A. Venituri:
- Venituri din finanJarea de bazd prin distribuirea Fondului de baztr constituit

-

din alocatia

bugetar[ pentru finanlarea de baz6 -

Fl;

venituri din surse

prin distribuire a Fondului constituil. din

extrabugetare

resursele

extrabugetare - F2;

Venituri din alocatii bugetare gi surse extrabugetare cuprinse in Fondul de Dezvoltare - F3;
Venituri din alocafii bugetare gi surse extrabugetare cuprinse in Fondul de Cercetare - F4;
Venituri din finanlarea de la bugetul de stat $i venituri proprii extrabugetare cuprinse in
Fondul pentru burse - F5;
Subvenfii Cimine-Cantine constituite din alocatii bugetare gi venituri proprii CdmineCantine - F6;

Venituri din finantarea complementari cuprinse in Fondul pentru reparafii capitale
investitii

-

F7;

Venituri proprii oblinute

in

cadrul Direcliei Generale Administrative Ei

a

altor

compartimente administrative.

-

B.

gi

Cheltuieli:
Cheltuieli de personal: salarii pentru funcliile de conducere, salarii pentru personalul
didactic auxiliar gi nedidactic implicat, majordri salariale procentuale pentru personalul
propriu, CAS, alte contribu{ii legale, deplasiri inteme gi internationale;

Unlw*duer

-

-

-
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Cheltuieli pentru bunuri si servicii: Fumituri de birou, materiale de curAterLie, cheltuielile
pentru utilitati (energie electricd gi termicd, intemet
$i telefon, apd canal erc.) carburanli,
transport, pogti' telefon, radio-tv, intemet, materiale gi prestiri servicii cu caracter functional.
alte bunuri gi servicii pentru intre{inere Ei funclionare pentru toate componentele UCB;
Cheltuieli pentru reparalii curente pentru toate componentele UCB;
cheltuieli materiale gi prestiri servicii cu caracter funclional: pentru obiecr:e de inventar,
cercetare dezvoltare, cd4i, pregatire profesionaltr, protectia muncii, reclamd gi publicitate,
protocol gi reprezentarc, prime de asigurare non-viatE- chirii, cheltuieli tipogr.afie, mobilier,
aparaturd biroticd qi alte active corporale etc. pentru toate componentele UCEr.
Cheltuieli pentru suslinerea cercetirii institutionale si individuare.

Venituri:
Venituri din finanfarea de bazd prin distribuirea Fondului de bazd constituit din alocatia
bugetarA pentru finanfarea de bazd - Fl, din bugetele facult[1ilor se repartizeaza cdtre
bugetul DPPD suma cuveniti studentilor care urmeazd cursurile DppD, adicd 0.16 x
NsDppD (NsDppD - numdrul de studenJi bugetafi ai facult[jii respective care urmeaze
cursurile DPPD);

venituri din surse

extrabugetare

prin distribuire a Fondului constituit din

resursele

extrabugetare - F2;

Venituri din organizare de cursuri de calificare;
Alte venituri potrivit legii;

B. Cheltuielir
Cheltuieli de personal: salarii pentru funcliile de conducere, salarii penl:ru personalul
didactic, didactic auxiliar, implicat in desfSgurarea programelor de studii, ma-iordri salariale
procentuale pentru personalul propriu, indemnizafii de conducere, CAS, alte contribulii
legale, deplasdri interne Ei internalionale;
Cheltuieli materiale gi prestiri servicii cu caracter funclional: cheltuieli pentru materiale Si
prestdri de servicii cu caracter funcfional, taxe autoriziri ARACIS, cheltu:ieli tipografie,
active fixe (reparalii sau achizilii de mobilier gi echipamente necesare deslZguririi
activitatii administrative), cheltuieli cu cercetarea, cheltuieli aferente manifestdrilor
;tiin{ifice organizate de departament, obiecte de inventar, cdrJi 9i publicafii t:tc.;

A. Venituri:

-

Venituri din surse extrabusetare orin distribuirea Fondului constituit din
extrabusetare - F2.

resursele

IIffi**n

Mlnbtflsl Edilcr$et

Fr{

gomtc

B. Chelruieli:

-

cheltuieli de personal: salarii pentru funcliile de conducere, salarii pentru personalul de
cercetare sau didactic auxiliar implicat, majorf,ri salariale procentuale pentru personalul
propriu, CAS, alte conrribufii legale, deplasiri inteme intemalionale;
Ei
Cheltuieli materiale gi prestiri servicii cu caracter funcJional: cheltuieli pentru materiale
Ei
prest[ri de servicii cu caracter funclional, cheltuieti tipografie, active fixe (reparatii sau
achizitii de mobilier qi echipamente necesare desfhqurarii activitalii administrative),
cheltuieli cu cercetare4 cheltuieli aferente manifest.iirilor qtiinlifice organizate de institut,
obiecte de inventar, cA4i qi publicatii etc.

Venituri din surse extrabugetare

B.
-

-

-

taxe gcolarizare elevi, gi alte taxe.

Cheltuieli:
Cheltuieli de personal: salarii pentru funcliile de conducere, salarii pentru personalul
didactic, didactic auxiliar implicat, rnajorf,ri salariale procentuale pentru personalul
propriu, indemnizafii de conducere, CAS, alte contributii legale, deplasiri inteme;
Cheltuieli materiale $i prestfui servicii cu caracter funclional: cheltuieli pentru materiale $i
prestlri de servicii cu caracter functional, cheltuieli tipografie, active fixe (reparalii sau
achiziJii de mobilier gi echipamente necesare desflquririi activiti{ii administrative),
cheltuieli cu cercetarea, obiecte de inventar, cn$ qi publicafii etc.

Capitolul IV - PROCEDURA
ACTI!'ITATtr UNIVERSIT;,TII

$I

GRAFICUL ANUAL

AL

BUGETARII

1. Pentru constituirea bugetelor la nivelul componentelor gi la nivelul Universitelii prin
aglegarea bugetelor componentelor impreund cu fondurile F3, F4, F5, F6 qi F7 se vor realiza in
intr-o primd etapi, in luna noiembrie a anului anterior, estimlri privind capitolele de venituri gi
capitolele de cheltuieli pentru anul urmAtor. Aceste estimlri vor fr reaLzale de citre conducltorii
componentelor cu sprijinul DirecJiei Generale Administrative prin urmatoarea procedurA:
- la capitolele de venitud conducetorii componentelor vor lua in calcul valorile din execuJia
bugetari a anului curent extrapolate la 12 luni Ei ajustate pozitiv sau negativ cu un procent de
maxim l5Vo. Cornpartimentul Financiar-Contabil va pune la dispozilia componentei datele gi
consultanla necesare;

-

Ia capitolele de cheltuieli se vor lua in calcul cheltuielile estimate a se realiza qi
materializate prin contracte in derulare pentru anul urmator (contracte de muncd, contracte de
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prestiri servicii, conhacte de achizilie, contracte de investifii) gi prin produse,
servicii, investilii qr
dotdri necesare a se achizitiona ln anul urmdtor. Pentru aceasta conducdtorii
componentelor
(decani, directori) in colaborare cu administratorii de patrimoniu
de la Serviciul Social, patrimoniu
9i Administralie arondali componentei vor realiza referate de solicitare produse, servicii, reparafii,
investilii gi dotdri necesare a fi incluse in Planul anual de investilii qi planul
anual de achizilii
produse gi servicii. Serviciul Social, Patimoniu qi Administrafie va
centraliza referatele gi le va
inainta citre Compartimentul Financiar-Contabil care va analiza aceste referate
$i le va aviza
pozitiv sau negativ in raport de posibilitilile estimate de acoperire a costurilor.
Compartimentul
Financiar-Contabil va transmite c[tre Compartimentul Investifii, Achizilii, Monitorizare
referateie
dvizate pozitiv, in vederea elaboririi proiectelor pentru Planul anual de investitii planul
anual
si
de achiziJii produse gi servicii.

2. in lura decembrie a anului anterior se vor realiza gi transmite pentru avizarea in
consiliul de Administrafie gi aprobarea in Senatul Universitalii ,,constantin Brancugi" din TdrguJiu: Bugetele de venituri gi cheltuieli ale componentelor, Bugetul de venituri gi cheltuieli la
nivelul Universitilii, Planul anual de investilii gi planul anual de achizifii produse qi servicii.
Soldurile componentelor la 31 decembrie ale anului anterior se vor stabili ca venitul
proprii la 1 ianuarie in bugetul anului urmdtor. componentele cu excedent pot prelua in anul
urmator eventualele deficite inregistrate de alte componente, cu aprobarea consiliului de
Administratie Si a Senatului.
Bugetul Universitefi $i bugetele componentelor vor fi rectificate in funcfie de prevederile
Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanlarea de bazd gi finan{area suplimentard,
elaboratd de CNFIS Ei aprobatd de M.E.N., precum Ei in funcfie de modificirile din contractul
institutional de finantare semnat cu M.E.N., ce apar pe parcursul exercifiului bugetar.
Alocarea qi consumarea resurselor se realizeazi cu respectarea legislatiei in vigoare.
Capitolul V - DISPOZITII FINALE
Aplicarea acestui regulament cade in sarcina Compartimentului Financiar-Contabi-,
Directiei Generale Administrative, decanilor, directorilor de departamente gi conducerii
Universitalii.
Consiliile facultjitilor gi conducerile departamentelor igi asum[ responsabilitatea executlrii
bugetelor anuale proprii.
Lunar, Contabilul $efva prezenta, in Consiliul de Administrafie un raport sintetic privinO
situatia financiari a Universitdlii, iar trimestrial va transmite penhu aprobare execufia bugetard pe
componente.

Consiliul de Administralie gi Senatul controleaza aplicarea qi respectarea prevederilor
prezentei metodologii.

Neflolale

M*

Prezenta Metodorogie fost avizatii in gedinla cons iurui
de Administratie din data de
20.12.2017 si aprobaE ln gedinla Senatului universitdlii
,,constantin Br6ncugi,' din Tdrgu-Jiu din
data de 18.01..2018.
Responsabil cu corectitudinea datelor inscrise in cuprinsul prezentei
Metodologii este
domnul conf. univ. dr. Liviu Neamfu prorector responsabil cu domenii
re resurse

financiaie, baza

COMPARTIMENT JURIDIC,

Jr.
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