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Preambul
Prczenta metodologie este elaboratd in conformitate cu Legea Educaliei Na{ionale nr.
1/201I ' cu modificdrile gi completdrile ulterioare, Legea nr. 500/2002 privind finanfele publice,
OMF nr. 1792124.12.2002 cu modificdrile gi completdrile ulterioare gi Carta Universitdlii
,,Constantin Brdncuqi" din Targu-Jiu (UCB).

Capitolul I -FINANTAREA LA

NML

DE

UNMRSITATE

universitatea ,,constantin BrancuEi" din Targu-Jiu funclioneazd ca institulie finantat?i din
fondurile alocate de la bugetul de stat, venituri extrabugetare qi din alte surse, potrivit Legii
Educafiei Nalionale, toate resursele de finantare fiind considerate venituri proprii.
a) Finanfare de la bugetul de stat, respectiv:
Finanlarea debazd;

-

Finantareacomplementard;

Finanlareasuplimentard;
Finanlarea de obiective de investiiii;
Finanlaredezvoltareinstitulionald;
Finanlare burse gi proteclie sociald a studentilor.

b) Venituri proprii

extrabugetare, atrase din diferite surse, potrivit legii, respectiv:
Taxe de qcolarizare de la studenlii admiqi la studii universitare de licentd qi master
peste numarul locurilor finanlate de la bugetul statului, aprobate de c6tre ministerul de

-

resorl, din cursuri postuniversitare, cursuri de formare continud, alte taxe incasate conform
Regulamentului de taxe aprobat de Senatul Universitdtrii ,,constantin Brancuqi" din TdrguJiu etc.l

-

Taxe de administralie - taxe pentru depdqirea duratei de qcolarizare prevdzute de
lege, taxe pentru admitere, taxe pentru inmahiculdri, reinmatriculdri, taxe pentru repetarea
examenelor qi altor forme de verificare care depdgesc prevederile planului de invdldmdnt,
respectiv penhu activitdti neincluse in planul de invafdmdnt, alte taxe potrivit legii;

-

Contracte de cercetare gtiinlificd ale facultdlilor, departamentelor etc.;
Contracte cu finantare europeani;
Venituri provenite din inchirierea spaliilor sau pentru transmiterea in folosinta a
altor bunuri ale universitdlrr;

-

Prestlri de servicii oferite de universitdJi;
Activitdli de consultanld Ei expertizd;
Activitdti de microproduclie, editurd, activitEti comerciale;
Activitdli de cantind-clmine;
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-

Sponsorizdri din partea diferitelor frrndalii sau societili comerciale;
Donatii de la persoane publice sau juridice din !ar6 sau din strdindtate.
Finanlarea de la bugetul statului se face pe bazd de contract institutional incheiat anual intre
Ministerul Educaliei Nalionale (M.E.N.) Ei conducerea universitAtii.

Veniturile din Finanfarea de bazi se utilizeazd pentru:
- Cheltuieli de personal (CP) - Salarii pentru personalul didactic, didactic auxiliar.
de cercetare, implicat in desfrqurarea programelor de studii, sporuri, cAS, alte conhibu{ii
legale;

-

cheltuieli materiale (cM)

-

Cheituieli materiale (CM);
Cheltuieli de reparalii Si intrelinere;
Cheltuieli pentru lucrdri de investitii, dot[ri laboratoare etc.

-

cheltuieli de inhetinere gi gospoddrire, cheltuieli
pentru materiale qi prestdri servicii cu caracter funcfional, cheltuieli cu cercetarea aferente
programelor de studii, obiecte de inventar, reparatii curente, cdrfi gi publicatii,
perfecfionarea personalului, protocol, proteclia muncii etc.
Veniturile proprii extrabugetare pot fi utilizate pentru:
Cheltuieli de personal (Cp);

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

in cadrul Universitilii ,,Constantin BrdncuEi" din Tdrgu-Jiu

se aplicd principiul finanitrrii
la nivelul componentelor, prin constituirea de bugete specifice fiecdrei componente, in baza unei
evidenle extracontabile.

La nivelul Universitdlii ,,Constantin BrAncuEi" din TArgu-Jiu se constituie din urmdtoarele
bugete:

.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1

Bugetul
Bugetul
Bugetul
Bugetul
Bugetul

Senatului Universitdlii - S;
Facultdlii de $tiinle Tehnice, Medicale Ei Comportamentale - FSTMC;
Facultdlii de $tiinle Economice - FSE;
Facultdlii de gtiinle ale Educaliei, Drept qi Administratie publicd - FSEDAp;
Rectoratului (+ Direclia Generald Administrativd) - R.DGA;

Bugetul Departamentului pentru Pregdtirea Personalului Didactic - DPPD;
Bugetul Institutului de Politici Publice, Administratie $i $tiinle ale Educaliei
Bugetul Colegiului Universitdlii,,Constantin Brdncugi".

-

IppASE;
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Pentru evidenlierea clard a acumuldrii gi repartizdrii sumelor cdtre bugetele componentelor,
la nivelul UCB se constituie urmdtoarele

fonduri principale:

- Fondul de bazd constituit din alocalia bugetard pentru f1n an\area de baz6,;
F2 - Fondul constituit din veniturile extrabugetare ale componentelor;
F3 - Fondul de dezvoltare constituit din cotd parte din (F1+F2);
F4 - Fondul de cercetare constituit din venituri extrabugetare ale UCB (regie proiecte,
F1

vouchere aprobate, donalii qi sponsorizdri);
F5 - Fondul pentru burse constituit din alocalii bugetare Ei contributia din venitwile
proprii ale Facultdlilor pentru o cregtere cuprinsd intre 3 $i 5% a fondului constituit din alocatii
bugetare;

Fondul pentru subvenfii cdmine-cantine constituit din aloca{ii bugetare qi venituri
proprii cdmine-cantine;
F7 - Fondul pentru reparafii capitale qi investilii din alocalii bugetare.
F6

-

Toate fondurile de finanlare ale Universitalii sunt considerate venituri proprii. Veniturile
proprii se distribuie cAtre componente astfel:

> Fl -

Fondul de bazi constituit din alocalia bugetari pentru finanfarea de bazi, se
distribuie astfel:
Din Fondul de bazd F1 se vor constitui in bugetul facultdlilor Venituri din finan{area
de la bugetul de stat (FB - Subvenfii pentru institufiile publice).
Procentul de alocare din Fondul de bazi - Fl c6tre linia de finantare Venituri din
finanfarea de la bugetul de stat (FB) a facultdJilor este de 70%. Sumele alocate facultililor din
F1 pentru linia de frnanlare Veniturile din linantarea de la bugetul de stat se calculeazd ca
produs intre costul mediu unitar pe student fizic qi numdrul de studenti finanlali de la bugetul de
stat, la care se aplicd procentul de alocare de 72oh gi din carc se scad sumele datorate DPPD pentru

studenlii facultblii care urmeazd programul de pregdtire psihopedagogicd. calculul costului
unitar pe student lizic finanlat de la bugetul de stat se calculeazdprin impdrfirea Fondului de
bazd- F\ la numdrul total de studen{i finanlati de la bugetul de stat la nivelul Universitalii. Pentru
anul 2018 num6rul de studenli fizici ai facultdlilor componente este:
- Facultatea de $tiinle Tehnice, Medicale qi Comportamentale - 824 studenii;
- Facultatea de Stiinte Economlce
- 431 studenli;
- Facultatea de $tiinle ale Educaliei, Drept qi Administralie Publicd - 496 studenli.
Pentru Departamentul pentru Pregdtirea Personalului Didactic din Veniturile din
Iinanfarea de la bugetul de stat pentru fiecare facultate se repartizeaz\lr6o/o cdtte bugetul DPPD
ca sumd cuvenitd studenfilor care urmeazd cursurile DPPD.
Dupd alocarea caffe faculte$ a procentului de 12% din Fondul de baza (F1) diferenta de
28% se distribuie dupd cum urmeaze:
o 22o/o cdtre bugeflrl Rectoratului (inclusiv Direclia Generald Adminishativd),
o 4%o cdtre bugetul Senatului Universitilii ,,Constantin Brdncugi" din Tdrgu-Jiu,
o 2Yo cdtse Fondul de dezvoltare (F3).
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)

Fondul constituit din resursele proprii extrabugetare ale componentelor (facultlfi,
DPPD pi colegiului Universitr{ii ,,constantin Brincuqi") se distribuie in procentele de
mai jos astfel:
- 77o/" din resursele proprii extrabugetare ale celor 3 facultdli FSTMC, FSE, FSDAp, ale
DPPD qi ale Colegiului Universitdlii ,,Constantin BrAncuEi" se repartiz eaz6, advebluigetele acestora
propo4ional cu veniturile lor extrabugetare, iar diferenla de 23o/o se rcpaftizeaza dupa cum
trmeazd:
F2

-

o l9oh cdtre bugetul Rectoratului (inclusiv

Directia

Generald

Administrativd),

o
o

2o/o ciire btgetul Senatuiui,
2o/o cdtre Fondul de dezvoltare (F3).

Fiecare structura, componentd a universiElii ,,constantin Brdncuqi" din Tdrgu-Jiu iqi
construie$te, conform prezentei metodologii, propriul buget de venituri Ei cheltuieli 9i il
monitorizeazd in temeiul principiului eficienlei manageriale gi financiare.

Decanii, Directorii structurilor departamentale, Direclorul General Administrativ.
conducetea universitalii trebuie si se asigure cd orice mdsurd luatd in legdturd cu execulia
bugetului respectd principiile unei bune gestiuni financiare, in special ale economiei gi eficientei
cheltuielilor.

in

acest sens, Consiliul de administralie analizeazd situalia financiard a componentelor qi
adoptd decizii de incadrare in bugetele de venituri qi cheltuieli.

>

>

F3

- Fondul

de dezvoltare este destinat procurdrii de noi echipamente de laborator,
dezvoltarea de laboratoare Ei centre de invdlare gi predare interactiva a resurselor de
informare, investilii in construclii sau in dezvoltarea de facilitdti pentru studenli.
F4 - Fondul de cercetare este constituit din regia incasatd de UCB din proiecte qi granturi
indiferent de sursa de flnanlare a acestora, voucherele aprobate pentru stimularea cercetdrii
gtiinlifice Ei diverse donatii qi sponsorizdri cu aceastd destinatie qi este destinat cofinanldrii

proiectelor din fonduri europene derulate in cadrul UCB, atribuirii de vouchere pentru
cercetare, finanlArii de proiecte interne de aercetare, achiziliondrii de buntui Ei servicii pentru
cercetare $i alte cheltuieli necesare desfdqurdrii activitalii de cercetare, dupd cum urmeazd:
. 20oh pentru sustinerea excelenlei individuale, conform art. 19 din Legea Educatiei
Nafionale w. 112011, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
r 500% pentru acordarea de vouchere: elaborare, suslinere, publicare a lucrdrilor
qtiinfifice, tezelor de abilitare, cd4ilor, tratatelor, enciclopediilor;
. 30yo pentru suslinerea proiectelor in care este angajatd Universitatea "Constantin
Brdncugi" din Tdrgu-Jiu.
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parcursul anului, la propunerea Consiliului de Administralie Si cu aprobarea Senatului
Universitar, sumele constituite in F3 - Fondul de dezvoltare si F4 - Fondul de cercetare pot
fi
utilizate in funclie de necesitdlile curente.
> F5 - Fondul pentru burse, constituit din alocatii bugetare qi contribulia de 3-5% din
veniturile proprii ale Facultalilor, este destinat acordirii de burse $i ajutoare sociale pentru
Pe

studenli.
F6 - Fondul pentru subvenfii cimine - cantine constituit din alocalii bugetare gi venituri
proprii cdmine-cantine este destinat asigurdrii cheltuielilor de personal, cheltuielilor materiale

>
>

qi reparaliilor cdminelor qi cantinelor

universitilii sau utilizateladministrate de aceasta.
F7 - Fondul pentru reparafii capitale qi investifii din alocafii bugetare este constituit
conform alocaliilor bugetare primite prin finantarea complementard, precum qi din veniturile
proprii alocate in acest scop.
Pe parcursul

anului cu avizul Consiliului de Administratie qi aprobarea Senatului UCB
face imprumuturi intre fonduri.

Capitolul

se

por

III - CONSTITUIREA BUGETELOR COMPONENTELOR

Bugetul Universitefli agrega bugetele componentelor, precum gi fondurile F3, F4, F5, F6 qi F7.

1.

Bugetul Senatului

A. Venituri:

-

Venituri din finanlarea de bazd prin distribuirea Fondului de bazd constituit din alocatia
bugetard pentru finanlarea de bazd -

F

1

;

Venituri din surse exhabugetare prin distribuire a Fondului constituit din

resursele

extrabugetare - F2.

B. Cheltuieli:

-

-

Cheltuieli de personal: salarii pentru funcliile de conducere, majordri salariale procentuale
pentru conducerea gi membrii Senatului precum qi pentru personalul adminishativ proprru,
salarii pentru personalul didactic auxiliar Ei nedidactic implicat, CAS, aite contributii
legale, deplasari inteme gi internalionale.
Cheltuieli pentru bunuri si servicii: fumituri de birou, carburanli, transport, poqtii, telefon,
radio-tv, materiale gi prestiri servicii cu caracter functional, alte bunuri qi servicii pentru
intefinere gi firnclionare pentru Senat, obiecte de inventar, deplasdri inteme Ei in str[indtate,
preg[tire profesionald, carfi qi publicalii qi alte cheltuieli cu bunuri qi servicii inclusiv tipografia,
mobilier, aparature biroticA gi alte active corporale.
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BugeteleFacultifilor

A. Venituri:

-

Venituri din finanlrea debazdconform repartizdrii Fondului de bazd constituit din alocatia
bugetare pentru finanlarea de bazd - Fl;

Venituri din surse extrabugetare prin distribuire a Fondului constituit din

resursele

extrabugetare - F2.

B. Cheltuieli:

-

-

cheltuieli de personal: salarii pentru funcliile de conducere, salarii pentru personalul
didactic, didactic auxiliar, implicat in des{hturarea programelor de studii, majordri salariale
procentuale pentru personalul propriu, cAS, alte contribulii legale, deplasdri interne
Er
interna!ionale;

Cheltuieli materiale gi prestdri servicii cu caracter funcfional: cheltuieli pentru materiale qr
prestdri de servicii cu caracter funcional, altele decat cele menlionate la capitolul III, pct.3,

lit. B, taxe autorizdri ARACIS, cheltuieli tipografie, active fixe (reparalii sau achizilii de
mobilier qi echipamente necesare des{Equrdrii activitilii administrative), cheltuieli cu
cercetarea aferente programelor de studii, cheltuieli aferente manifesterilor qtiinlifice

3.

organizate de facultate, obiecte de inventar, cdrli gi publicalii etc.;
Burse din alocalii de stat, respectiv burse din venituri proprii (5% din veniturile proprii ale
facult6ii), corespunzitoare numdrului de studenli bugetali ai facultatii.

BugetulRectoratului(inclusivDirecfiaGeneraliAdministrativi)
A. Venituri:
- Venituri din finanlarea de bazd prin distribuirea Fondului de bazd constituit din alocatia
bugetarA pentru finanlarea de bazd - F1;

venituri din surse extrabugetare prin distribuire a Fondului constituit din

resursele

extrabugetare - F2;

venituri din alocalii bugetare qi surse extrabugetare cupdnse in Fondul de Dezvoltare - F3;
venituri din alocaJii bugetare Ei surse extrabugetare cuprinse in Fondul de cercetare - F4;
venituri din finanlarea de la bugetul de stat qi venituri proprii extrabugetare cuprinse in
Fondul pentru burse - F5;

Subvenlii cdmine-cantine constituite din alocalii bugetare gi venituri proprii cdmineCantine - F6;

-

venituri din finanlarea complementari cuprinse in Fondul pentru reparatii capitale
investilii

-

-

qi

F7;

venituri proprii oblinute

in

compartimente administrative.

cadrul Direcliei Generale Administrative

qi a

altor
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-

-

B,

Cheltuieli:
cheltuieli de personal: salarii pentru funcliiie de conducere, salarii pentru personalul
didactic auxiliar qi nedidactic implicat, majordri salariale procentuale pentru personalul
propriu, CAS, alte contribulii legale, deplasdri interne Ei internalionale;
Cheltuieli pentru brururi si servicii: Fumituri de birou, materiale de curdlenie, cheltuielile
pentru utilitdli (energie electricd Ei termicd, intemet gi telefon, apd canal etc.) carburanfi,
transpofi, po$15, telefon, radiotv, intemel materiale qi prestiri servicii cu caracter fi.rnclional,
alte bunuri gi servicii pentru intretinere gi fi.urclionare pentru toate componentele UCB;

Cheltuieli pentru reparalii curente pentru toate componentele UCB;
Cheltuieli materiale qi prestdri servicii cu caracter flrncfional: pentru obiecte de inventar,
cercetare dezvoltare, cdrli, pregdtire profesionali, proteclia muncii, reclama qi publicitate,
protocol qi reprezentare, prime de asigware non-viafd, chirii, cheltuieli tipografie, mobilier,
aparaturd birotic6 qi alte active corporale etc. pentru toate componentele UCB.
Cheltuieli pentru suslinerea cercetdrii institulionale gi individuale.
Bugetul Departamentului pentru Pregitirea Personalului Didactic

A. Venituri:

-

-

Venituri din finantarea de bazd prin distribuirea Fondului de bazd constituit din alocatia
bugetard pentru finan{are a de bazd - Fl, din bugetele facultdtilor se rcpartizeazl, cdtre
bugetul DPPD suma cuvenitd studenlilor care urmeazd cursurile DppD, adicd 0,16 x
NsDppD (NsDppD - numdrul de studenJi bugetati ai facultiilii respective aarc :urmeazd
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. Cheltuieli:

-

Cheltuieli de personal: salarii pentru funcliile de conducere, salarii pentru personalul
didactic, didactic auxiliar, implicat in desfEgurarea programelor de studii, majordri salariale
procentuale pentru personalul propriu, indemnizalii de conducere, CAS, alte contributii
legale, deplasari inteme gi internalionale;

-

Cheltuieli materiale Ei prest[ri servicii cu caracter functional: cheltuieli pentru materiale $i
prestdri de servicii cu caracter funclional, taxe a:utorizdti ARACIS, cheltuieli tipografie,

active fixe (reparalii sau achizilii de mobilier qi echipamente necesare desfiqurdrii
activitdlii administrative), cheltuieli cu cercetarea, cheltuieli aferente manifestdrilor
qtiinlifice organiza@ de departament, obiecte de inventar, cd4i Ei publicalii etc.;
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Bugetul Institutului de Politici pubtice, Administrafie qi gtiinfe ale Educafiei

A. Venituri:

-

Venituri din surse exfabugetare prin distribuirea Fondului constituit din

resursele

extrabugetare - F2.

B. Cheltuieli:

-

cheltuieli de personal: salarii pentru funcliile de conducere, salarii pentru personalul de
cercetare sau didactic auxiliar implicat, majordri salariale procentuale pentru personalul
propriu, CAS, alte contribulii legale, deplasiri inteme $i intema{ionale;
Cheltuieli materiale qi prestiri servicii cu caracter funclional: cheltuieli pentru materiale
$i
prestdri de servicii cu caracter funclional, cheltuieli tipografie, active fixe (reparalii sau
achizilii de mobilier qi echipamente necesare desfEgurdrii activitdlii administrarrve),
cheltuieli cu cercetarea, cheltuieli aferente manifestirilor qtiinlifice organizale de institut,
obiecte de inventar, cdrfi qi publicatii etc.

Bugetul Colegiului Universittrfii,,Constantin Brincuqi"

A. Venituri:
Venituri din surse extrabugetare

B.

-

-

taxe gcolarizare elevi, pi alte taxe.

Cheltuieli:
cheltuieii de personal: salarii pentru funcliile de conducere, salarii pentru personalul
didactic, didactic auxiliar implicat, majordri salariale procentuale pentru personalul
propriu, indemnizalii de conducere, CAS, alte contributii legale, deplasdri inteme;
Cheituieli materiale qi prestdri servicii cu caracter funcfional: cheltuieli pentru materiale gi
prestdri de servicii cu caracter funcional, cheltuieli tipografie, active fixe (reparalii sau

achizilii de mobilier qi echipamente necesare desfEqurdrii activitetii administrative),
cheltuieli cu cercetarea, obiecte de inventar,

Capitolul IV - PROCEDURA
ACTIVITATII UNIVERSITATil

$I

cirli

qi

publicalii etc.

GRAFICUL ANUAL

AL

BUGETARII

1. Pentru constituirea bugetelor la nivelul componentelor qi la nivelul Universitilii prin
agregarea bugetelor componentelor impreund cu fondurile F3, F4, F5, F6
F7 se vor realiza in
Ei

intr-o primd etapd, in Iuna noiembrie a anului anterior, estimdri privind capitolele de venituri qi
capitolele de cheltuieli pentru anul urmdtor. Aceste estimdri vor fi, rcalizate de cdhe conducdtorii
componentelor cu sprij inul Direcliei Generale Administrative prin urmdtoarea procedurd:
- la capitolele de venituri conducAtorii componentelor vor lua in calcul valorile din executia
bugetarA a anului curent extrapolate la 12 luni qi ajustate pozitiv sau negativ cu un procent de
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maxim

15%o.

Compartimentul Financiar-Contabil va pune la dispozilia componentei datele qi

consultanta necesare:

- la capitolele de cheltuieli se vor lua in calcul cheltuielile

estimate a se realiza qi
materializate prin contracte in derulare pentru anul urmdtor (contracte de muncd, contracte
de
prestdri servicii, contracte de achiztlie, contracte de investilii) qi prin produse, servicii,
investilii qi
dotdri necesare a se achiziliona in anul urmitor. Pentru aceasta conducdtorii componentelor
(decani, directori) in colaborare cu administratorii de patrimoniu de la Serviciul
Social, patrimoniu
$i Adminisffalie arondali componentei vor realiza referate de solicitare produse, servicii, reparalii,

investilii 9i dotdri necesare a fi incluse in Planul anual de investitii qi Planul anual de achizitii
produse qi servicii. Serviciul Social, Patrimoniu gi Administratie va centraliza referatele gi le va
inainta cdtre Compartimentul Financiar-Contabil care va analiza aceste referate
Ei le va aviza
pozitiv sau negativ in raport de posibilitdlile estimate de acoperire a costurilor. Compartimentul
Financiar-Contabil va transmite cdtre Compartimentul Investilii, Achizitii, Monitori zare rcferatele
avizate pozitiv, in vederea elabordrii proiectelor pentru Planul anual de invest(ii qi planul anual
de achizilii produse gi servicii.
2 in luna decembrie a anului anterior se vor realiza qi transmite pentru avizarea in
Consiliul de Administralie qi aprobarea in Senatul Universitdlii ,,Constantin Br6ncuqi', din TdrguJiu: Bugetele de Venituri qi Cheltuieli ale componentelor, Bugetul de Venitwi gi Cheltuieli la
nivelul Universitdii, Planul anual de investilii qi Planul anual de achizilii produse gi servicii.
Soldurile componentelor la 31 decembrie ale anului anterior se vor stabili ca venituri
proprii la 1 ianuarie in bugetul anului urmdtor. Componentele cu excedent pot prelua in anul
umetor eventualele deficite inregistrate de alte componente, cu aprobarea Consiliului de
Administralie qi a Senatului.
Bugetul Universitdfii Ei bugetele componentelor vor fi rectificate in funclie de prevederile
Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baz6 gi finanlarea suplimentard,
elaboratd de cNFIS qi aprobatd de M.E.N., precum qi in functie de modificdrile din contractul
institulional de finanlare semnat cu M.E.N., ce apar pe parcrusul exerciliului bugetar.
Alocarea qi consumarea resurselor se rcalizeazd.

ct

respectarea legislatiei ln vigoare.

Capitolul V - DISPOZITII FINALE
Aplicarea acestui regulament cade in sarcina Compartimentului Financiar-Contabil,
Direcliei Generale Administrative, decanilor, directorilor de departamente gi conducerii
Universitd!ii.
Consiliile facultdlilor qi conducerile departamentelor igi asumd responsabilitatea executirii
bugetelor anuale proprii.
Lunar, Contabilul $efva prezenta, in Consiliul de Administratie un raport sintetic privind
situalia financiari a Universitdlii, iar trimestrial va transmite pentru aprobare execulia bugetara pe
comDonente.
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Consiliul de Administralie Ei Senatul controleazd aplicarea qi respectarea prevederilor
prezentei metodologii.

Prczenta Metodologie fost avizatd. in qedinla Consiliului de Administralie din data de
20.12.2017 Ei aprobati in qedinla Senatului Universitdtii ,,Constantin BrAncuqi" din Tdrgu-Jiu din

datade 18.01.2018.
Modificarea prezentei Metodologii a fost avizatd in gedinJa Consiliului de Administratie
din data de 17,07.2018 qi aprobatd de cdtre Senatul Universitdlii ,,Constantin Brdncuqi" din
TArgu-Jiu in Eedinla din data de 19.07.2018,
Responsabil cu corectitudinea datelor inscrise in cuprinsul prezentei Metodologii este
domnul conf univ. dr. Liviu Neamlu - Prorector responsabil cu domeniil e resurse financiare, baza
materiald, resurse umane, promoyare.

oader Nicoarl
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