
CONTRACT  DE  FINANŢARE  Nr. __________ 

 

_____________ 20___                                                                   mun. Chişinău 
(data, luna, anul) 

 

 Academia de Ştiinţe a Moldovei (Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, în 

continuare – Consiliul Suprem) cu sediul în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 1, denumit în 

continuare „Autoritate contractantă”, în persoana secretarului ştiinţific general, dr. hab. Aurelia 

HANGANU, care activează în baza Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004 

cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului Consiliului Suprem, aprobat prin Hotărârea 

Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 7 din 29 octombrie 2004, pe de o parte şi 

_____________________________________________________________________________________ 
(denumirea organizaţiei) 

cu sediul __________________________________________________________, denumit în continuare  
(adresa) 

„Contractor”, în persoana directorului/ rectorului ___________________________________________,  
(nume, prenume, funcţia) 

pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract de finanţare, denumit în continuare „Contract”, în vederea 

realizării Proiectului________________________________________________________        ________, 

din cadrul direcţiei strategice________________________   ______________________________ _____, 

înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării cu cifrul __________________ prin 

Hotărârea Consiliului Suprem nr. ____ din ____ _____________ 20___ .  

Proiectul a fost aprobat pentru finanţare pe anul 2015 prin Hotărîrea CSŞDT nr. _____  din  ______20__  

 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1 Constituie elaborarea şi implementarea lucrărilor, tehnologiilor, schemelor, mostrelor 

experimentale, produselor program, serviciilor etc., conform obiectivelor specificate în anexa 1 şi 2 parte 

integrantă a Contractului în conformitate cu standardele aprobate de către Consiliul Suprem pentru Știință 

și Dezvoltare Tehnologică. 

 

II. TERMENUL DE EXECUTARE 

2.1 Contractul intră în vigoare din momentul semnării şi este valabil până la 31.12.20    .  

2.2 Contractorul va realiza volumul integral al lucrărilor specificate în anexa 1, conform planului 

calendaristic, prezentat în anexa 2, părţi integrante ale Contractului.  

2.3. Termenul de realizare a Proiectului este 31.12.20       . 

 

 

 

III. COSTUL LUCRĂRILOR ŞI ORDINEA EFECTUĂRII DECONTĂRILOR 

3.1 Obligaţiuni financiare: 

        a) de la bugetul de stat în anul        pentru efectuarea lucrărilor specificate în anexa 2 Autoritatea 

contractantă va plăti Contractorului suma de __________________________                   _____mii lei; 
                                                                                                            (cu cifre şi cu litere) 

         b) cofinanţarea constituie _________________________________________ mii lei. 
                                                                                 (cu cifre şi cu litere) 

3.2 Modalitatea efectuării decontărilor:  

 Autoritatea contractantă transferă Contractorului, în termen de până la 30 de zile calendaristice din 

momentul înregistrării la Trezoreria de Stat a Contractului, un avans în valoare de până la 25 la sută 

din volumul alocaţiilor prevăzut în punctul 3.1 (c) al prezentului Contract. 

Notă: prevederile punctului 3.2. nu se aplică instituţiilor bugetare. 

 Mijloacele financiare pentru realizarea proiectului vor fi decontate eşalonat, conform etapelor 

prevazut în planul calendaristic, în termen de până la 30 de zile calendaristice după prezentarea 

dărilor de seamă științifico-tehnice şi actelor de predare-recepţie a lucrărilor. 

3.3 Contractorul este obligat să ţină o evidenţă riguroasă şi detaliată a mijloacelor financiare 

destinate activităţilor derulate în cadrul Contractului conform devizului de cheltuieli, prezentat în anexa 3, 

parte integrantă a contractului, şi utilizează aceste mijloace în exclusivitate pentru operaţiile legate de 

realizarea activităţilor incluse în Contract. 



 

IV. RESPONSABILITATEA PĂRŢILOR 

4.1 În caz de neexecutare sau executare incompletă a obligațiilor contractuale, părțile poartă răspundere, în 

conformitate cu legislația în vigoare și prezentul contract. 

4.2. Contractorul şi directorul de proiect poartă răspundere pentru realizarea deplină şi în termen a 

lucrărilor preconizate şi pentru utilizarea eficace a resurselor financiare alocate. 

4.3 Contractorul şi directorul de proiect poartă răspundere pentru componenţa echipei şi anume:  

a) corespunderea listei executorilor din prezentul contract cu lista executorilor din propunerea de 

proiect. 

b) asigurarea cotei părţi de minimum 30% a personalului angajat cu grad ştiinţific din numărul total 

al executorilor încadraţi în procesul de cercetare.  

c) asigurarea cotei părţi de minimum 30% a tinerilor sub 35 ani din numărul total al executorilor 

încadraţi în procesul de cercetare.  

4.4 Cota parte a modificărilor personalului încadrat în procesul de cercetare, pe parcursul 

implementării proiectului, nu va depăşi 20% din lista integrală pe an. Toate modificările de personal vor fi 

avizate de consiliul ştiinţific/senatul instituţiei contractante şi coordonate cu Autoritatea contractantă. 

Situaţiile de depășire a cotei de 20% vor fi analizate în particular de către CSŞDT.  

 4.5 Toate modificările în devizul de cheltuieli vor fi avizate în prealabil de consiliul ştiinţific/senatul 

instituţiei contractante şi coordonate cu Autoritatea contractantă. Modificările în devizul de cheltuieli ce 

depăşesc 10% din suma totală vor fi analizate în particular de către CSŞDT.  

4.6 Cheltuielile supuse modificărilor pot fi efectuate doar dupa respectarea procedurii indicate în 

punctul 4.5 

4.7 Autoritatea contractantă poartă răspundere pentru finanţarea integrală a lucrărilor realizate, în 

conformitate cu anexele 2 şi 3 ale prezentului contact. 

4.8 Dacă în procesul realizării Contractului se constată imposibilitatea executării obligaţiilor 

contractuale, Autoritatea contractantă este în drept să sisteze finanţarea, respectiv să ceară restituirea 

tuturor mijloacelor neutilizate. 

4.9 Contractorul se obligă să restituie sumele primite, reprezentând plăţi în avans, care nu sunt 

justificate prin documentele de raportare, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data prevăzută în 

contract ca termen de predare a documentelor de raportare şi de justificare a cheltuielilor aferente. 

 

V. MODUL DE PREDARE-RECEPŢIE A LUCRĂRILOR 

5.1 La realizarea fiecărei etape Contractorul prezintă Autorităţii contractant, în termen de până la 30 

zile calendaristice, actele de predare-recepţie, raportul științific intermediar aprobat de consiliul științific 

al instituției contractorului şi materialele demonstrative şi justificative corespunzătoare. 

5.2 Contractorul prezintă Autorităţii contractante pînă la data de 15 februarie a anului următor 

raportul financiar anual şi raportul ştiinţific anual, cu anexarea tuturor documentelor justificative. 

5.3 La finalizarea proiectului Contractorul prezintă Autorităţii contractante raportul Științific final 

cu anexarea setului de documente şi a produselor finale prevăzute în condiţiile contractului. 

5.4 În caz depistării erorilor tehnice în actul de predare-recepţie, Autoritatea contractantă este în 

drept să nu-l accepte şi să-l returneze pentru corectare.  

5.5 La realizarea înainte de termen a lucrărilor, dar nu mai mult de 30 de zile, Autoritatea 

contractantă poate recepţiona producţia ştiinţifică şi achita costul acesteia.   

5.6 Directorul de proiect are obligaţia să informeze Autoritatea contractantă, în termen de 5 zile 

calendaristice, despre orice circumstanţă apărută pe parcursul realizării programei/proiectului, care pune 

în pericol finalizarea acestora în termenul stabilit sau în limita sumelor alocate. În acest caz părţile, în 

termen de 10 zile calendaristice, stabilesc prin act adiţional la contractul de finanţare a lucrărilor 

ştiinţifice măsurile care se impun, inclusiv rezilierea contractului. 

 

VI. CONFIDENŢIALITATEA 

6.1 Pe parcursul executării Contractului, Autoritatea contractantă îşi asumă răspunderea să nu 

divulge, fără consimţământul în scris al Contractorului, informaţiile confidenţiale ce ţin de lucrările 

efectuate în cadrul Contractului.   

 

 

VII. DREPTURILE PATRIMONIALE 



7.1 Toate materialele pregătite de Contractor pentru Autoritatea contractantă în cadrul Contractului 

devin proprietate a Autorităţii contractante. Contractorul va deţine în continuare drepturile de autor 

asupra elaborărilor din cadrul lucrărilor specificate în Contract. 

7.2 Publicarea rezultatelor de către Contractor se permite doar cu includerea referinţei la contractul în 

cadrul căruia au fost obţinute. 

 

VIII. TRANSFERUL DREPTULUI DE EXECUTARE 

8.1 Contractorul nu poate să transmită dreptul de executare a Contractului unor părţi terţe, fără 

consimţământul în scris al Autorităţii contractante. 

 

IX. MODIFICAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI 

 

9.1 În cazul modificării esențiale a condițiilor de administrare, conform actelor normative în vigoare, 

fiecare dintre părți are dreptul să inițieze modificarea sau completarea prezentului contract. Modificările 

și completările vor fi perfectate printr-un acord adițional semnat de părți. Dacă una din părți refuză să 

încheie acordul respectiv, ea este obligată să argumenteze în scris refuzul său. 

9.2 Acțiunea prezentului contract încetează: 

a) la data expirării termenului; 

b) prin acordul părților; 

c) din inițiativa Autorităţii contractante, până la expirarea termenului prezentului contract, dacă în 

procesul verificării executării lucrărilor se depistează anumite încălcări și abateri de la programul de 

realizare, ce influenţează negativ realizarea cu succes a proiectului; 

d) din inițiativa Contractorului, cu avizarea prealabilă a Autorității contractante. În cazul încetării 

neargumentare a Contractului sumelor achitate vor fi returnate. 

e) în alte temeiuri prevăzute de legislația în vigoare. 

9.3 Directorul de proiect poate fi eliberat din funcție, cu avizarea lui prealabilă în scris, cu o lună 

înainte, din inițiativa Autorităţii contractante, până la expirarea termenului de valabilitate a contractului, 

în cazul: 

a) încălcării repetate, pe parcursul unui an, de către directorul de proiect, a obligațiilor sale 

contractuale; 

b) încălcării grave de către director de proiect a legislației în vigoare sau a obligațiilor contractuale; 

c) neexecutării sau executării necorespunzătoare a programul de activitate (anexa 1 a prezentului 

contract) și a planului de implementarea pentru fiecare an.  

d) în baza altor temeiuri prevăzute de legislația în vigoare; 

9.4 Directorul de proiect are dreptul la demisie, înainte de expirarea termenului de valabilitate a 

prezentului contract, cu informarea în scris a Autorităţii contractante cu o lună înainte, în cazul: 

a) neexecutării sistematice de către Autoritatea contractantă a obligațiilor contractuale; 

b) adoptării de către Autoritatea contractantă a deciziilor ce conduc la limitarea competenței sau 

încălcarea drepturilor directorului; 

c) incapacității de muncă ce împiedică executarea obligațiilor contractuale; 

d) altor motive întemeiate. 

 

X. LITIGII 

10.1 Autoritatea contractantă nu poartă nici o răspundere referitoare la asigurările de viaţă, sănătate, 

accidente etc. care pot fi necesare sau solicitate de personalul Contractorului sau de membrii familiei lor.  

10.2 Nici o parte nu este considerată că îşi încalcă obligaţiile în cadrul contractului de finanţare, dacă 

realizarea unor astfel de obligaţii este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data 

intrării în vigoare a Contractului. 

10.3 Litigiile apărute pe parcursul executării Contractului şi care nu vor putea fi soluţionate prin 

acorduri între Contractor şi Autoritatea contractantă, vor fi examinate conform legislaţiei în vigoare a 

Republicii Moldova. 

 

XI. DISPOZIŢII FINALE 

11.1 Modificarea clauzelor prezentului contract, termenelor de executare, etapelor de realizare a 

lucrărilor etc. se va efectua doar cu acordul comun al părţilor. 



11.2 Prezentul Contract este realizat în 3 exemplare în original, care se remit: Contractorului (un 

exemplar), Autorității contractante (două exemplare), fiecare dintre aceste exemplare având putere 

juridică similară. 

Contractul se păstrează timp de 5 ani din momentul încheierii acestuia. 

11.3 La prezentul contract se anexează: 

 anexa nr. 1: Programul de realizare pe întreaga perioadă a proiectului; 

 anexa nr. 2: Planul calendaristic pe anul curent; 

 anexa nr. 3: Devizul de cheltuieli pe anul curent pe articole de cheltuieli cu descifrările 

corespunzătoare. 

XII. ADRESELE JURIDICE ALE PĂRŢILOR 

 

Adresele şi conturile de decontare                          Adresele şi conturile de decontare 

ale Autorităţii contractante:                                    ale Contractorului: 

Adresa: Ştefan cel Mare şi Sfînt 1    Adresa: __________________________ 

Tel.: (22) 27 27 58      Tel.:  ____________________________ 

Cod fiscal: 1006601004194     Cod fiscal:  _______________________ 

Cont de trezorerie: 2101070___8___0157    Cont bancar: ______________________ 

Cont bancar: 226301     Cont de trezorerie:  _________________ 

Codul băncii: TREZMD2X     Codul băncii:  _____________________ 

 

AUTORITATE CONTRACTANTĂ 

Secretar științific  

______________ dr. hab Aurelia HANGANU 

(semnătura) 

           CONTRACTOR 
           Conducătorul organizaţiei contractorului 

________________________________ 
(numele, prenumele, semnătura) 

 

Şef Direcţia politică economică şi finanţe 

______________ Vitalie BOIAN 
(semnătura) 

 

Conducătorul proiectului 

________________________________ 
(numele, prenumele, semnătura) 

Directorul CFCFA (Instituţia coordonatoare)  

______________ dr. Irina RABOȘAPCA 
(semnătura)  

Contabil/economist 

________________________________ 
(numele, prenumele, semnătura) 

 

L.Ş.       L.Ş. 

 

 

  



Anexa nr. 1 

la Contractul de finanţare  nr. ____ 

din  "___" ___________ 20___ 

 

PROGRAMUL DE REALIZARE 

a activităţilor din cadrul proiectului 

__________________________________________________________ 

________________________________________________________pe anii 20…. – 20…. 

 

Denumirea 

etapelor de 

realizare a 

proiectului 

Conţinutul 

etapei 

Executorii Termenul 

de 

realizare 

Rezultatele 

preconizate 

Modul şi locul 

implementării 

      

      

      

      

 

 

 

Conducătorul proiectului     Economist (contabil)   

 _____________________________                                    _____________________________ 
            (nume, prenume, semnătura)                                                              (nume, prenume, semnătura) 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 

la Contractul de finanţare nr. _______  

din  "___" ______________ 20__ 

 

 

PLANUL CALENDARISTIC LA PROIECTUL 

_____________________________________________________________________________________

__________________________ pe anul 20... 
 

 

Denumirea 

etapelor de 

realizare a 

proiectului în anul 

curent 

Rezultatele 

preconizate 

Executorii Termenul 

de 

realizare 

Volumul finanţării, mii lei 

TOTAL buget cofinanțare 

  

 

    

      

      

      

 

 

Conducătorul proiectului     Economist (contabil)   

 _____________________________                                    _____________________________ 
            (nume, prenume, semnătura)                                                              (nume, prenume, semnătura) 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 3 

          la Contractul de finanţare nr. _______    

          din  „___” ______________ 20___ 

 

 

 

 

DEVIZUL DE CHELTUIELI PE ANUL  20__ 

 

        Conducătorul proiectului ____________________________ 

 

(mii lei) 

Denumirea articolelor şi alineatelor 
Codul 

Total 
Inclusiv: 

articol alineat buget cofinanţare 

1 2 3 4 5 6 

I. Cheltuieli curente 100      

Cheltuieli pentru mărfuri şi servicii 110      

Plata mărfurilor şi serviciilor pe articolele 

clasificaţiei bugetare 
113   

   

Cheltuieli pentru serviciile de cercetare în 

sfera ştiinţei şi inovării efectuate prin 

contract de către instituţiile la autogestiune 
113 16 

   

TOTAL CHELTUIELI        

 

 

 

 

Conducătorul proiectului     Economist (contabil) 

 _____________________________                                    _____________________________ 
            (nume, prenume, semnătura)                                                              (nume, prenume, semnătura) 

 

  



 

DEVIZUL DE CHELTUIELI PE ANUL  20___ 

 

Conducătorul proiectului _____________________ 

                                                     (numele,prenumele) 

(mii lei) 

Denumirea articolelor şi alineatelor 

Codul 

Total 

Inclusiv: 

articol alineat buget cofinanţare 

1 2 3 4 5 6 

I. Cheltuieli curente 100      

Cheltuieli pentru mărfuri şi servicii 110      

Retribuirea muncii 111      

Salariul funcţiei 111 1    

Sporuri la salariul funcţiei 111 2    

Retribuirea complementară la salariul funcţiei 111 3    

Ajutor material 111 6    

Premieri 111 7    

Contribuţii de asigurări sociale de stat 

obligatorii 112      

Plata mărfurilor şi serviciilor pe articolele 

clasificaţiei bugetare 113      

Energia electrică 113 1    

Procurarea rechizitelor de birou şi materialelor de 

uz gospodăresc 113 3    

Energia termică 113 4    

Servicii de telecomunicaţie şi de poştă 113 11    

Lucrări de cercetări ştiinţifice 113 12    

Reparaţii curente ale utilajului şi inventarului 113 18    

Lucrări de informatică şi de calcul 113 30    

Apă şi canalizare 113 34    

Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate 113 45    

Deplasări în interes de serviciu 114      

Deplasări în interiorul ţării 114 1    

Deplasări peste hotare 114 2    

Primele de asigurare obligatorie de asistenţă 

medicală achitate de patroni 116      

II. Cheltuieli capitale 200      

Procurarea mijloacelor fixe 242      

TOTAL CHELTUIELI        

 

Conducătorul proiectului________________________________ 
                                                                 (numele, prenumele)                              (semnătura) 

Economist (contabil)____________________________________ 
                                                                 (numele, prenumele)                                (semnătura) 

 

 



Descifrări la Devizul de cheltuieli:  (pentru toate alineatele) 

a) Art. 111  Salarizarea executorilor: 

 

Nr. 

d/o 

Nume, 

prenume 
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Spor la salariul de funcţie (lei) 

Art.111.02 

Salariu  

lunar, lei 

Perioada 

__ luni 

Perioada 

__ luni 

cu 

majorare 

Total 

anual, 

lei 

vechime în 

muncă 

  

intensitate/ 

eficienţă 
Total 

% suma  % suma 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

 Total tema                 

Art. 111.07 Premieri – __________ mii lei (Conform Hotărării Guvernului RM nr.47 din 12.01.2007 în mărimea unui salariu de funcţie) 

 

Art. 112  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii ____________mii lei 

Art. 116  Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patroni ___________ mii lei 

 

 



b) Plata mărfurilor şi serviciilor (art. 113), pentru toate alineatele tabel separat: 

 

Art. 113.03  Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc: 
                                                                                                                                                        mii lei 

Nr. 

d/o 
Denumirea mărfii/serviciilor Cantitatea 

Costul unei 

unităţi,lei 
Total, lei 

Inclusiv: 

buget cofinanțare 

1       

2       

  TOTAL        

 

Cheltuielile pentru servicii de energie electrică, gaze, energie termică, servicii de telecomunicaţie şi 

de poştă, servicii de transport, apă şi canalizare, salubritate 
Denumirea Unitate de 

măsură 

Cantitatea Costul unei 

unităţi cu 

TVA, lei 

Total, mii 

lei 

Inclusiv: Argumentarea necesităţii 

buget cofinanțare 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Energie electrică kW       

Gaze metri cubi       

Energie termică Gcal       

Apă şi canalizare metri cubi       

Salubritate metri cubi       

Servicii de telecomunicaţie şi 

de poştă 

ore       

Servicii de transport km       

 

c) Art.114  Deplasări în interes de serviciu: 

 

 

d) Art. 242  Procurarea mijloacelor fixe: 
Nr. 

d/o 
Denumirea articolului 

Nr. de 

unități 

Costul unei 

unităţi, lei 
Total, lei 

Inclusiv: Argumentarea necesităţii 

procurării buget cofinanțare 

        

        

 TOTAL       

 

Conducătorul subdiviziunii   ______________________________ 
                                                                                       (nume, prenume, semnătura) 

 

Conducătorul proiectului      ______________________________ 
                                                                                      (nume, prenume, semnătura) 

 

Economist (contabil)             ______________________________ 
                                                                                   (nume, prenume, semnătura) 

Nr. 

d/o 

Ţara, 

 oraşul, 

organizaţia 

Scopul 

plecării, 

argumentarea 

Numărul 

deplasărilor 

Drumul tur-

retur pentru 

o persoană, 

(lei) 

Numărul 

mediu de 

zile de 

deplasare a 

unei 

persoane  

Moneda Diurna pentru o zi-

om, lei 

Cazarea pentru o 

zi-om, lei 

Suma 

pentr

u o 

zi-

om, 

lei 

Total,  

mii lei 

n
o

rm
a 

cu
rs

u
l 

 

v
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u
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r 
 

($
, 
€

) 

to
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p
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cu
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u
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v
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u
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r 
 

($
, 
€

) 

to
ta

l 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 

14 15 

1.               

2.               

 Total deplasări 

în interiorul 

ţării 

             

               

1.               

2.               

 Total deplasări 

peste hotare 

             

Total 

deplas

ări 

              



 



 


