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Unitatea Executiva pentru Finantarea
Invatamantului
Superior,
a Cercetarii,
Dezvoltarli iInovarii (UEFISCDI),
cu sediul in Bucure ti, Str. D. I. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, tel 021 3071918, fax. 021
3071919, cod fiscal 12354176, cont IBAN R083 TREZ 7015 003X XX01 1609, Trez. Sect.1,
e-mail office@uefiscdi.ro, reprezentata prin Director General Adrian CURAJ i Director
Economic Elena TITA, in calitate de AUTORITATE CONTRACTANTA,
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Universitatea Politehnica Bucuresti, cu sediul in Bucuresti cod po tal 060042, str.
Spl.Independentei, nr. 313, judet (sector) Bucuresti - Sector 6 tel. 0214100391, fax
0214115365 , cod unic de inregistrare 4183199, reprezentat prin Rector Mihnea Costoiu i
director economic ec. Dorina Adamescu, in calitate de CONTRACTOR,
Avdnd in vedere Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013 i in baza prevederilor
Ordinului MEN nr. 3449 MD/26.03.2013 privind repartitia creditelor bugetare pentru anul
2013 pe programele componente ale Planului National de Cercetare-Dezvoltare
i Inovare
pentru perioada 2007 - 2013,

r:
s-a incheiat prezentul act aditional la contractul
partile contractante stabilesc urmatoarele:

de finantare nr.169/12.1 0.2011 pnn care,

Art. 1 (1) Valoarea bugetului pentru anul 2013 este de 98.199,26 lei, prin diminuare cu
119.300,74lei i transferarea sumei in anu12014, conform alin (2) a prezentului articol.
(2) Valoarea contractului de finantare este de 667.500 lei (valoare inscrisd pe prima pagina a
actului aditionali. Repartitia bugetului devine:
ANUL
2011
2012
2013
2014

TOTAL (lei)
43.125
242.500
98.199,26
283.675,74

Art. 2 Bugetul efectiv pentru anu12014 va fi determinat de:
(1) Rezultatul evaluarii stadiului de implementare a proiectului; Evaluarea se va realiza in
trimestrul IV din anul 2013;
(2) Restrictiile bugetare existente la nive1ul anului 2014, in conditiile legii.
Art. 3 in functie de prevederile legale privind constrangerile bugetare se poate decide
prelungirea perioadei de implementare a proiectului pana la eel tarziu 30 octombrie 2015.
Art. 4 Contractorul are obligatia sa realizeze pagina web a proiectului (in cazul in care
aceasta nu exista), in limba engleza, si de a 0 mentine actualizata. Verificarea se va face de
catre Autoritatea Contractanta la inceputul semestrului II din anul 2013, iar datele din pagina
web vor fi utilizate in procesul de evaluare a stadiului de implementare a proiectului. Pentru
proiectele din domeniile cu specific romanesc se recomanda intoducerea unui instrument de
traducere automata de tip "google translate ".
Art. 5 in conformitate cu prevederile articolelor mai sus mentionate i cu prevederile legale
precizate urmatoarele anexe se modi fica corespunzator i fac parte integranta a prezentului
Act Aditional:
a) Anexa II - Deviz cadru
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b) Anexa ill- Planificarea proiectului
c) Anexa IV - Plan de realizare a proiectului
d) Conventia de avans
Art. 6 Cele1alte c1auze contractuale raman nemodificate.
Prezentul Act Aditional s-a incheiat in doua exemplare, conti nand un numar de 9 pagim,
ambe1e cu valoare de original, cate 1 exemplar pentru fiecare parte.
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