Nr. înregistrare contractor...................

Nr. înregistrare UEFISCSU................

ACT ADIŢIONAL NR. 1/2008
LA CONTRACTUL DE FINANŢARE NR.309/1.10.2007

Finanţare:
Denumirea Programului din PN II:
Tip de proiect:
Valoarea contractului
Durata contractului:
Nr. de pagini al contractului:
Autoritatea Contractantă:
Contractor:
Semnături:
De acord pentru
Contractor
La Bucureşti
Data.………………
Universitatea Politehnica din Bucuresti

Rector
Prof.dr.ing Ecaterina Andronescu

bugetul de stat
IDEI
Proiecte de cercetare exploratorie
670 000 lei*
36 luni
……………………….
Unitatea Executivă pentru Finanţarea
Învăţământului Superior şi a Cercetării
Ştiinţifice Universitare
De acord pentru
Autoritatea Contractantă
La Bucureşti
Data.……………….
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din
Învăţământul Superior
Preşedinte
Prof.dr.ing Ioan Dumitrache

Director proiect
Prof.dr.ing. Bogdan Dumitrescu

Unitatea Executivă pentru Finanţarea
Învăţământului Superior şi a Cercetării
Ştiinţifice Universitare

Director economic
Ec. Dorina Adamescu

Director adjunct
Magdalena Crîngaşu

Oficiu juridic
Jurist Georgeta Neagu

Contabil Şef,
Elena TIŢA

AVIZAT (Autoritatea Contractanta):
a) Responsabil contract
Nume, prenume:____________

Semnătura: ___________Data:___________

b) Compartiment Juridic
Nume, prenume:____________

Semnătura:___________ Data:

.

Între:
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice
Universitare (UEFISCSU), cu sediul în Bucureşti, str. Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5, cod poştal
050025, tel (021)3071918, fax. (021)3071919, având cont IBAN RO83TREZ7055003XXX000012
*Valoarea include estimările pentru anii 2009 si 2010.

deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, cod fiscal 12354176, reprezentată prin Director adjunct,
Magda Crîngaşu, şi Contabil Şef, Elena Tiţa, în calitate de AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
şi
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI cu sediul în BUCURESTI cod poştal 060042
str.Splaiul Independentei, nr. 313 sector 6, tel.410.03.91, fax 411.53.65, cod fiscal 4183199, cont nr.
RO09 TREZ 7065 003X XX00 0021 deschis la Trezoreria Sector 6 reprezentat prin Rector Prof.dr.ing.
Ecaterina ANDRONESCU şi director economic Ec. Dorina ADAMESCU, în calitate de
CONTRACTOR,
s-a încheiat prezentul act adiţional la contract de finanţare a proiectului - cod: IDEI_1033, titlul
proiectului: Pozitivitatea in analiza si sinteza sistemelor multidimensionale
în condiţiile H.G. nr.475/2007 privind aprobarea Planului Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare II,
pentru perioada 2007-2013.
Art. 1 Obiectul prezentului act adiţional de finanţare îl constituie execuţia activităţilor proiectului – cod
IDEI_1033, titlu proiectului: Pozitivitatea in analiza si sinteza sistemelor multidimensionale,
corespunzător propunerii Contractorului şi aprobată spre finanţare de catre Autoritatea Contractantă.
Art. 2 Se modifica art.7 din Contractul de finantare nr. 309/1.10.2007, astfel:
- se diminueaza valoarea anului 2008 cu suma de 26750 lei si se mareste valoarea anului 2009 cu
aceeasi valoare
si devine
Valoarea Contractului este de 670 000 lei (valoarea înscrisă pe prima pagină a Actului Aditional)
reprezentând suma totală alocată proiectului de la bugetul de stat, din care pentru anul bugetar:
ANUL
2007
2008
2009
2010

TOTAL(lei)
49 125 lei
220 250 lei
237 250 lei
163 375 lei

Art. 3 Art.11 al contractului de finanţare nr. 309/1.10.2007 se completează cu aliniatul 11.30 cu
următorul cuprins:
„ 11.30 Pentru anul 2008, planul de realizare a proiectului are prevăzută o singură etapă (fază) de
decontare. Decontarea etapei (fazei) nu va fi mai târziu de 31 octombrie 2008.”
Art. 4.1 In situaţii speciale, foarte bine justificate, se pot face acte adiţionale de diminuare a valorii
contractului pentru anul 2008, dacă valoarea de diminuare reprezintă cel puţin 2% din valoarea
contractului pentru anul 2008.
4.2 Actul Adiţional va fi înaintat către Autoritatea Contractantă cu cel puţin 1 lună de zile înainte de
data de decontare (fază unică).
Art. 5 Valoarea contractului pentru anii 2009 si 2010 este estimativă şi se va angaja în termen de 45 de
zile de la aprobarea Legii bugetului pentru anul respectiv.
Art. 6 Următoarele anexe:
 Anexa I – Deviz cadru;
 Anexa IIa - Plan de realizare a proiectului
 Anexa III – Eşalonarea plaţilor
se modifică corespunzător şi fac parte integrantă din prezentul act adiţional.

Art.7 Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
Prezentul act adiţional s-a încheiat în doua exemplare, conţinând un număr de ……….. pagini (inclusiv
anexele) ambele cu valoare de original, câte 1 exemplar pentru fiecare parte.

* modificarea datei de decontare nu implica modificarea obiectivelor si activitaţilor prevazute prin Contractul de finanţare

