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Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1. Prezentul Regulament stabileşte cadrul general privind finanţarea Universităţii de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureş.
.

Art. 2. Regulamentul de finanţare a universităţii este elaborat în conformitate cu Legea

Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Legea privind finantele publice nr.500/2002 şi Carta Universităţii de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureş.

Capitolul II. Bugetul universităţii
Art. 3. Administrarea veniturilor şi utilizarea acestora se asigură de către universitate pe baza
bugetului de venituri şi cheltuieli, întocmit în condiţii de echilibru, în conformitate cu criteriile stabilite de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Bugetul de venituri şi cheltuieli cuprinde resursele financiare
pentru realizarea obiectivelor prevăzute în planul strategic al universităţii pentru exerciţiul financiar
respectiv.
Art. 4. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureş prezintă
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru aprobare.
Art. 5. Bugetul de venituri şi cheltuieli se fundamentează pe criterii de eficienţă, asigurâdu-se
realizarea indicatorilor propuşi, în conformitate cu prevederile Cartei universitare. Pentru activităţile
extrabugetare se întocmesc bugete de venituri şi cheltuieli distincte, care se cuprind în bugetul de
venituri şi cheltuieli al instituţiei.

Capitolul III. Veniturile universităţii
Art. 6. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureş
funcţionează ca instituţie finanţată din fondurile alocate de la bugetul de stat, venituri extrabugetare şi
din alte surse, potrivit legii.
Art. 7. Veniturile Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș se
compun din :
a. sume alocate de la bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pe bază de contract,
pentru finanţarea de bază, finanţarea complementară şi finanţarea suplimentară, realizarea de
obiective de investiţii, fonduri alocate pe bază competiţională pentru dezvoltare instituţională,
fonduri alocate pe bază competiţională pentru incluziune, burse şi protecţia socială a
studenţilor;
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b. din venituri proprii, dobânzi, donaţii, sponsorizări şi taxe percepute în condiţiile legii de la
persoane fizice şi juridice, române sau străine, şi din alte surse;
c. fonduri externe nerambursabile.
Aceste venituri sunt utilizate, în condiţiile autonomiei universitare, în vederea realizării obiectivelor care
revin universităţii în cadrul politicii statului din domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice
universitare. Toate resursele de finanţare ale universităţii sunt considerate venituri proprii.
Art. 8. Veniturile universităţii, după natura şi sursa lor, se compun din:
a) sume alocate de la bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pe bază de contract
instituţional pentru finanţarea de bază, pentru fondul de burse şi protecţie socială a studenţilor, pentru
fondul de dezvoltare instituţională, precum şi pentru finanţarea de obiective de investiţii;
b) sume alocate de la bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pe bază de contract
complementar pentru finanţarea reparaţiilor capitale, a dotărilor şi a altor cheltuieli de investiţii, precum
şi subvenţii pentru cazare şi masă;
c) venituri proprii din taxe percepute în condiţiile legii de la persoane fizice şi juridice, române sau
străine:
- taxe de admitere, înmatriculare şi reînmatriculare;
- taxe de studii şi penalităţi , în cazul neachitării la termen a taxelor, pentru studenţi, masteranzi
şi doctoranzi;
- taxe de transfer;
-taxe pentru reexaminări, recuperarea lucrărilor practice, examene de diferenţă,credite
transferabile în anul următor;
- taxe pentru eliberarea de adeverinţe, situaţii şcolare, plan de învăţământ, programe analitice,
eliberarea actelor de studii în regim de urgenţă;
- taxe abilitare, posturi, grade didactice;
- taxă obţinere ISBN; publicare articol în revista medicală;
- alte venituri şi taxe din prestări de servicii şi alte activităţi
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d) sponsorizări şi donaţii din ţară şi din străinătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare ;
e) venituri din activitatea de cercetare ştiinţifică;
f) venituri (taxe) din contribuţia studenţilor pentru cămine şi cantine;
g) venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie;
h) sume primite de la UE/alţi donatori în contul plaţilor efectuate şi prefinanţări (fonduri externe
nerambursabile).

Capitolul IV. Cheltuielile universităţii
Art. 9. Sumele primite de la Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru finanţarea de
bază se utilizează de universitate pentru:
a. - cheltuieli de personal : salarii pentru personalul didactic, auxiliar didactic şi nedidactic,
personal de cercetare implicat în desfăşurarea programelor de studii, sporuri, CAS, alte contribuţii
legale, deplasări interne şi internaţionale;
b. - cheltuieli materiale : cheltuieli de întreţinere şi gospodărie, cheltuieli pentru materiale şi
prestări de servicii cu caracter funcţional, cheltuieli cu cercetarea aferente programelor de studii, obiecte
de inventar, reparaţii curente, cărţi şi publicaţii, perfecţionarea personalului, protocol, protecţia muncii
etc.;
c. - cheltuieli pentru susţinerea proiectelor educaţionale şi de dezvoltare a resursei umane;
d. - cheltuieli cu regia instituţiilor de învăţământ superior pentru desfăşurarea unui program de
studii.
Art. 10. Sumele, cu destinaţie specială, alocate de la Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice pe baza contractului instituţional şi complementar se utilizează de universitate, conform
prevederilor din contract, pentru:
a. burse şi protecţia socială a studenţilor;
b. finanţarea de obiective de investiţii noi şi în continuare;
c. finanţarea reparaţiilor capitale, a dotărilor şi a altor cheltuieli de investiţii;
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d. subvenţii pentru cazare şi masă.
Art. 11. Veniturile proprii din taxe percepute în condiţiile legii de la persoane fizice şi juridice,
române sau străine se utilizează pentru:
1. - cheltuieli de personal: salarii pentru personalul didactic, auxiliar didactic şi nedidactic, personal de
cercetare implicat în desfăşurarea programelor de studii, sporuri, CAS, alte contribuţii legale, deplasări
interne şi internaţionale;
2. - cheltuieli materiale : cheltuieli de întreţinere şi gospodărie, cheltuieli pentru materiale şi prestări de
servicii cu caracter funcţional, cheltuieli cu cercetarea aferente programelor de studii, obiecte de
inventar, reparaţii curente, cărţi şi publicaţii, perfecţionarea personalului, protocol, protecţia muncii etc.;
3. - cheltuieli de capital (obiective de investiţii noi şi în continuare; reparaţii capitale, dotări şi alte
cheltuieli de investiţii);
4. - burse şi protecţia socială a studenţilor.
Art. 12. Veniturile din activitatea de cercetare ştiinţifică se utilizează conform prevederilor din
contractele de cercetare.
Art. 13. Veniturile din sponsorizări şi donaţii se utilizează conform prevederilor din contractele
de sponsorizare
Art. 14.Veniturile căminelor şi cantinelor studenţeşti (taxe şi subvenţii) se utilizează pentru:
1. - cheltuieli de personal : salarii pentru personalul didactic, auxiliar didactic şi nedidactic, personal
de cercetare implicat în desfăşurarea programelor de studii, sporuri, CAS, alte contribuţii legale,
deplasări interne şi internaţionale;
2. - cheltuieli materiale : cheltuieli de întreţinere şi gospodărie, cheltuieli pentru materiale şi prestări
de servicii cu caracter funcţional, cheltuieli cu cercetarea aferente programelor de studii, obiecte de
inventar, reparaţii curente, cărţi şi publicaţii, perfecţionarea personalului, protocol, protecţia muncii etc.;
3. - cheltuieli de capital (obiective de investiţii noi şi în continuare; reparaţii capitale, dotări şi alte
cheltuieli de investiţii);
Art. 15. Sumele primite de la UE/alţi donatori în contul plaţilor efectuate şi prefinanţări
(fonduri externe nerambursabile) se utlizează conform prevederilor din contractele de finanţare.
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Capitolul V. Modul de evidenţiere a cheltuielilor universităţii în
cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli
Art. 16. Cheltuielile sunt evidenţiate în buget după natura şi destinaţia lor, pe surse de
finanţare, pe articole şi alineate conform clasificaţiei bugetare în vigoare.
Art. 17. Cheltuielile de personal,pe fiecare sursă de finanţare, cuprind:
1. cheltuieli cu salariile in bani (salarii de bază, sporuri, îndemnizaţii de delegare şi detaşare, alte
drepturi salariale);
2. cheltuieli salariale in natura (tichete de masă);
3. contribuţii sociale aferente salariilor.
Art. 18. Cheltuielile cu bunuri şi servicii, pe fiecare sursă de finanţare, cuprind:materiale :
a. cheltuieli de întreţinere şi gospodărie (apă-canal-salubritate, energie electrică, gaz metan, poştă
şi telecomunicaţii,etc.);
b. cheltuieli pentru materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional (furnituri de birou,
materiale pentru curăţenie, piese de schimb, carburanţi, materiale de laborator);
c. cheltuieli cu cercetarea aferente programelor de studii;
d. obiecte de inventar;
e. reparaţii curente;
f.

cărţi, publicaţii şi materiale documentare;

g. perfecţionarea şi pregătirea profesională a personalului,
h. protocol, reclamă şi publicitate;
i.

prime de asigurare şi protecţia muncii etc.;
Art. 19. Cheltuielile de capital,cuprind;
1. construcţii noi, reabilitări şi reparaţii capitale la construcţiile existente;
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2. dotări independente:
-

maşini, echipamente şi mijloace de transport

-

mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

-

alte active fixe.

Art. 20. Ate cheltuieli: burse şi cheltuieli cu protecţie socială a studenţilor.

Capitolul VI. Dispoziţii finale
Art. 21. Prezentul Regulament se aprobă şi se modifică prin hotărârea Senatului Universităţii.

Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş a aprobat prezentul
regulament în data de 18. ianuarie 2016, dată la care intră în vigoare.

