
 

 

Cu privire la aprobarea  

Contractelor-model de finanţare a proiectelor 

din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2013 

 

 

 În conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a 

Moldovei pentru anii 2009-2012, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 27 din 22 ianuarie 2009 cu 

modificările ulterioare, cu prevederile pct. 45 şi 87 ale Regulamentului privind finanţarea activităţilor în 

sfera ştiinţei şi inovării, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se aprobă Contractele-model de finanţare a proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 

2013, conform anexei I (7file) şi II (8 file). 

 

2. Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative va implementa modelele 

contractelor aprobate. 

 

  

3. Controlul privind realizarea prezentei hotărîri îi revine mem. cor. Ion Guceac, secretar ştiinţific 

general al AŞM.  

 

 

 

 

Preşedinte,                                                                                     

academician       Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific general,                                                             

membru corespondent         Ion GUCEAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL SUPREM PENTRU  

ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE 

TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 

 

SUPREME COUNCIL ON SCIENCE  

AND TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT OF THE ACADEMY 

OF SCIENCES OF MOLDOVA 

 

 

HOTĂRÎRE  
 

   
„  31”  ianuarie  2013                            Nr. 5   

 mun. Chişinău  



 

Anexa I 

 

 

Modelul contractului de finanţare pentru proiectele din cadrul programelor de stat şi 

proiectele independente din sfera ştiinţei şi inovării 

 
 

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, m. c. Ion GUCEAC, 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 _____________________________, pe de altă parte,  
                                                                                                              (nume, prenume, funcţia) 

au încheiat prezentul Contract de finanţare, denumit în continuare „Contract”.  

Proiectul _____________________________________________________________  din cadrul direcţiei 

strategice  _____________________________________________________________________a fost înscris în 

Registrul de stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării cu cifrul ______________ prin Hotărârea Consiliului 

Suprem nr. ___ din __ _____________ 20__  şi Protocolul anual, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. _____ din 

___________ cu modificările ulterioare. 

Proiectul a fost aprobat pentru finanţare pe anul _______  prin Hotărîrea CSŞDT nr. __ din __ 

___________. 

 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

1. Contractorul va elabora şi implementa lucrări, tehnologii, scheme, mostre experimentale, produse 

program, servicii etc., conform obiectivelor specificate în anexa 1 parte integrantă a Contractului. 

2. Contractorulva realiza volumul integral al lucrărilor specificate în anexa 1, conform planului 

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

3. Contractorulva prezenta Autorităţii contractante raportul final cu setul de documente, scheme, 

tehnologii, mostre experimentale, produse program etc. în termenii specificaţi în Programul de realizare a 

proiectului în conformitate cu standardele aprobate de către Consiliul Suprem. 

 

II. TERMENUL DE EXECUTARE 

 

4. Contractul intră în vigoare la _________. Termenul final al prezentării lucrărilor 

____________. 

 

III. COSTUL LUCRĂRILOR ŞI ORDINEA EFECTUĂRII DECONTĂRILOR 

5. Obligaţiuni financiare: 

a) de la bugetul de stat pentru efectuarea lucrărilor specificate în anexa 1 Autoritatea 

contractantă va plăti Contractorului suma de __________________________________________ mii lei; 
                                                                                                                         (cu cifre şi cu litere) 

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

6. Modalitatea efectuării decontărilor: 



6.1. Autoritatea contractantă transferă Contractorului, în termen de până la 30 de zile 

calendaristice din momentul semnării Contractului, un avans în valoare de până la 25 la sută din volumul 

alocaţiilor prevăzut în punctul 5 (a) al prezentului Contract. 

6.2. Mijloacele financiare pentru realizarea proiectului vor fi decontate eşalonat, după 

prezentarea dărilor de seamă științifico-tehnice și financiare, în termen de până la 30 de zile calendaristice 

din momentul prezentării şi semnării actelor de predare-recepţie a lucrărilor. 

6.3.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 

 

7. Contractorul poartă răspundere pentru realizarea deplină  şi în termen a lucrărilor preconizate 

şi pentru utilizarea eficace a resurselor financiare alocate. 

8. Autoritatea contractantă poartă răspundere pentru finanţarea integrală a lucrărilor realizate. 

9. Dacă în procesul realizării Contractului se constată imposibilitatea executării  obligaţiilor 

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

mijloacelor neutilizate. 

V. MODUL DE PREDARE-RECEPŢIE A LUCRĂRILOR 

 

10. La realizarea fiecărei etape Contractorul prezintă  Autorităţii contractante actele de predare-

recepţie şi materialele demonstrative şi justificative corespunzătoare. 

11. La finalizarea  proiectuluiContractorul prezintă Autorităţii contractante actul de predare-

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

12. Autoritatea contractantă în termen de 15 zile calendaristice  din momentul primirii actului de 

predare-recepţie a lucrărilor executate e obligată să-l aprobe şi să-l înapoieze Contractorului. În caz de 

refuz motivat al Autorităţii contractante, se elaborează un  act  cu includerea obiecţiilor şi termenelor de 

corectare. 

13. La realizarea înainte de termen a lucrărilor Autoritatea contractantă poate recepţiona 

producţia ştiinţifică şi achita anticipat costul acesteia. 

14. Dacă în procesul verificării executării lucrărilor se depistează anumite erori și abateri de la 

programul de realizare, ce influenţează negativ realizarea cu succes a proiectului, Autoritatea 

contractantă poate antrena experţi independenţi în vederea  determinării oportunităţii continuării acestuia. 

15. Contractorul 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 şi recuperarea sumelor neachitate. 

 

VI. CONFIDENŢIALITATEA 

 

16. Pe parcursul executării Contractului şi a următorilor doi ani după expirarea termenului, 

Contractorul este obligat să nu divulge fără consimţământul în scris al Autorităţii contractante informaţia 

particulară şi să păstreze confidenţialitatea lucrărilor efectuate în cadrul Contractului sau informaţia ce 

ţine de activitatea Autorităţii contractante. 

      

                                          VII. DREPTURILE PATRIMONIALE 

 

17. Toate materialele pregătite de Contractor pentru Autoritatea contractantă în cadrul 

Contractului devin proprietate a Autorităţii contractante. Contractorulva deţine în continuare drepturile 

de autor asupra elaborărilor din cadrul lucrărilor specificate în Contract. 

18. Se permite publicarea rezultatelor obţinute doar cu referinţă la contractul respectiv. 

     

VIII. TRANSFERUL DREPTULUI DE EXECUTARE 



 

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

consimţământul în scris al Autorităţii contractante. 

IX. LITIGII 

 

20. Autoritatea contractantă nu poate lua 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. 

21. 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. 

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

acorduri între Contractor şi Autoritatea contractantă, vor fi transmise spre soluţionare instanţelor 

judecătoreşti ale Republicii Moldova. 

X. DISPOZIŢII FINALE 

 

23. Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către părţile contractante. 

24. Modificarea clauzelor prezentului contract, termenelor de executare, etapelor de realizare a 

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

25. Prezentul Contract este realizat în  5 exemplare în original, care se remit: Contractorului, 

Autorităţii contractante (două exemplare), Ministerului Finanţelor şi Trezoreriei de Statfiecare dintre 

aceste exemplare având putere juridică similară. 

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

26.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. 

XI. 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.:  27-27-58      Tel.:________________________ 

Cod fiscal: 1006601004194               Cod fiscal:___________________ 

Cont de trezorerie: 2101070_8320157    Cont bancar:_________________ 

Cont bancar: 226301     Cont de trezorerie:_____________  

Codul băncii: TREZMD2X     Codul băncii:_________________ 

 

AUTORITATE CONTRACTANTĂ 

Conducătorul autorităţii contractante 

_________m. c. Ion Guceac                                                     

CONTRACTOR 
Conducătorul organizaţiei contractorului                          

___________________________                                                                                                          
(numele, prenumele, semnătura) 

Secția Politică Economică 

__________________________ 
        (numele, prenumele, semnătura) 

Conducătorul proiectului 

__________________________ 
(numele, prenumele, semnătura) 

 

 

Directorul Instituției coordonatoare 

____________________________ 
        (numele, prenumele, 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 201_ - 201_  

 

Denumirea 

etapelor de 

realizare a 

proiectului 

Conţinutul 

etapei 

Executorii Termenul 

de 

realizare 

Volumul de 

finanţare de 

la bugetul de 

stat, mii lei 

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 2013 
 

 

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  2013 

 

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      

Retribuirea muncii 111      

Salariul funcţiei 111 01    

Sporuri la salariul funcţiei 111 02    

Retribuirea complementară la salariul funcţiei 111 03    

Remunerarea muncii temporare 111 04     

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 112      

Plata mărfurilor şi serviciilor pe articolele 

clasificaţiei bugetare 113      

Energia electrică 113 01    

Gazele 113 02    

Procurarea rechizitelor de birou şi materialelor de 

uz gospodăresc 113 03    

Energia termică 113 04    

Lucrări de cercetări ştiinţifice 113 12    

Arenda bunurilor 113 19    

Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate 113 45    

Deplasări în interes de serviciu 114      

Deplasări în interiorul ţării 114 01    

Deplasări peste hotare 114 02    

Primele de asigurare obligatorie de asistenţă 

medicală achitate de patroni 116      

II. Cheltuieli capitale 200      

Procurarea mijloacelor fixe 242      

TOTAL CHELTUIELI        

 



Descifrări la Devizul de cheltuieli: 

a)Salarizarea executorilor(art.111.04): 

 

Nr

. 

d/

o 

Nume, 

prenume 

Anul 

naşterii 

Organiza

ţia de 

bază 

Funcţia la 

locul de 

muncă de 

bază 

Categoria 

de 

salarizare 

la locul de 

muncă de 

bază 

Funcţia în 

cadrul 

proiectului 

Categoria 

de 

salarizare 

în cadrul 

proiectului 

Remuner

area 

muncii 

temporar

e 

(lunar) lei 

Perioad

a (luni) 

Total 

anual, 

lei 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 Total           

 

b) Plata mărfurilor şi serviciilor (art. 113): 

 

Nr. d/o Denumirea articolului 
Unitate de 

măsură 
Costul unei 

unităţi, lei 
Cantitatea Total, lei 

      

      

      

      

      

      

      

 

c) Rechizite de birou, mateiale și obiecte de uz gospodăresc (art.113.03): 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea mărfii Cantitatea 

Costul unei 

unităţi, lei 

 
Argumentarea 

necesităţii 

procurării 

 
Total, lei 

 

1      

2      

3      

4      

  Total       

 

d) Arenda bunurilor (art.113.19) 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea  

Unitate

a de 

măsură 

 
Cantitate

a 

Costul unei 

unităţi cu 

TVA, lei 

 
Argumentarea 

necesităţii  
Total, lei 

       

       

       

       

       

 Total      

 

  

 

 

 

 

 



e) Mărfuri şi servicii neatribuite altor aliniate (113.45):  

 

Nr. 

d/o 
Denumirea  Nr. de unități 

Costul unei 

unităţi, lei 

 
Argumentarea 

necesităţii 

procurării 

 

 

 
Total, lei 

      

      

      

      

      

 Total     

 

 f) Deplasări în interiorul ţării (114.01) 

 

Nr

. 

d/

o 

Oraşul, 

organizaţi

a 

Scopul, 

argumentare

a necesităţii 

Numele 

persoanelor 

delegate 

Număru

l de zile 

Costul 

călătoriei 

tur-retur 

pentru o 

persoană, 

lei 

Cazarea 

pentru o 

persoană pe 

zi, lei 

Diurna 

pentru o 

persoană 

pe zi, lei 

Suma 

totală 

pentru o 

persoană, 

lei 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 Total         

 

g) Deplasări peste hotare (114.02) 

 

Nr

. 

d/

o 

Ţara, 

oraşul, 

organizaţi

a 

Scopul, 

argumentare

a necesităţii 

Numele 

persoanelor 

delegate 

Număru

l de zile 

Costul 

călătoriei 

tur-retur 

pentru o 

persoană, 

lei 

Cazarea 

pentru o 

persoană pe 

zi, lei 

Diurna 

pentru o 

persoană 

pe zi, lei 

Suma 

totală 

pentru o 

persoană, 

lei 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 Total         

 

 

 

 

 

Conducătorul subdiviziunii  __________________________  
(nume, prenume, semnătura) 

 

Conducătorul proiectului ______________________________ 
(nume, prenume, semnătura)   

 

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

 



 

Anexa II 

 

 

 

Modelul contractului de finanţare pentru proiectele de cercetări ştiinţifice 

fundamentale şi de cercetări ştiinţifice aplicative 

 
 

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, m. c. Ion GUCEAC, 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 _____________________________, pe de altă parte,  
                                                                                                     (nume, prenume, funcţia) 

au încheiat prezentul Contract de finanţare, denumit în continuare „Contract”.  

Proiectul________________________________________________________________________  din cadrul 

direcţiei strategice  _____________________________________________________________________a fost 

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

Consiliului Suprem nr. ___ din __ _____________ 20__  şi Protocolul anual, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

_____ din ___________ cu modificările ulterioare. 

Proiectul a fost aprobat pentru finanţare pe anul _______  prin Hotărîrea CSŞDT nr. __ din __ 

___________. 

 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

1. Contractorul va elabora şi implementa lucrări, tehnologii, scheme, mostre experimentale, produse 

program, servicii etc., conform obiectivelor specificate în anexa 1 parte integrantă a Contractului. 

2. Contractorulva realiza volumul integral al lucrărilor specificate în anexa 1, conform planului 

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

3. Contractorulva prezenta Autorităţii contractante raportul final cu setul de documente, scheme, 

tehnologii, mostre experimentale, produse program etc. în termenii specificaţi în Programul de realizare a 

proiectului în conformitate cu standardele aprobate de către Consiliul Suprem. 

 

II. TERMENUL DE EXECUTARE 

 

4. Contractul intră în vigoare la _________. Termenul final al prezentării lucrărilor 

____________. 

 

III. COSTUL LUCRĂRILOR ŞI ORDINEA EFECTUĂRII DECONTĂRILOR 

 

5. Obligaţiuni financiare: 

a) de la bugetul de stat pentru efectuarea lucrărilor specificate în anexa 1 Autoritatea 

contractantă va plăti Contractorului suma de __________________________________________ mii lei; 
                                                                                                                         (cu cifre şi cu litere) 

b) cofinanţarea constituie __________________________________________________ mii lei. 



(cu cifre şi cu litere) 

6. Modalitatea efectuării decontărilor:  

6.1. Autoritatea contractantă transferă Contractorului, în termen de până la 30 de zile 

calendaristice din momentul semnării Contractului, un avans în valoare de până la 25 la sută din volumul 

alocaţiilor prevăzut în punctul 5 (a) al prezentului Contract. 

6.2. Mijloacele financiare pentru realizarea proiectului vor fi decontate eşalonat, după 

prezentarea dărilor de seamă științifico-tehnice și financiare, în termen de până la 30 de zile calendaristice 

din momentul prezentării şi semnării actelor de predare-recepţie a lucrărilor. 

6.3.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 

 

7. Contractorul poartă răspundere pentru realizarea deplină  şi în termen a lucrărilor preconizate 

şi pentru utilizarea eficace a resurselor financiare alocate. 

8. Autoritatea contractantă poartă răspundere pentru finanţarea integrală a lucrărilor realizate. 

9. Dacă în procesul realizării Contractului se constată imposibilitatea executării  obligaţiilor 

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

mijloacelor neutilizate. 

V. MODUL DE PREDARE-RECEPŢIE A LUCRĂRILOR 

 

10. La realizarea fiecărei etape Contractorul prezintă  Autorităţii contractante actele de predare-

recepţie şi materialele demonstrative şi justificative corespunzătoare. 

11. La finalizarea  proiectuluiContractorul prezintă Autorităţii contractante actul de predare-

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

12. Autoritatea contractantă în termen de 15 zile calendaristice  din momentul primirii actului de 

predare-recepţie a lucrărilor executate e obligată să-l aprobe şi să-l înapoieze Contractorului. În caz de 

refuz motivat al Autorităţii contractante, se elaborează un  act  cu includerea obiecţiilor şi termenelor de 

corectare. 

13. La realizarea înainte de termen a lucrărilor Autoritatea contractantă poate recepţiona 

producţia ştiinţifică şi achita anticipat costul acesteia. 

14. Dacă în procesul verificării executării lucrărilor se depistează anumite erori și abateri de la 

programul de realizare, ce influenţează negativ realizarea cu succes a proiectului, Autoritatea 

contractantă poate antrena experţi independenţi în vederea  determinării oportunităţii continuării acestuia. 

15. Contractorul 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 şi recuperarea sumelor neachitate. 

 

VI. CONFIDENŢIALITATEA 

 

16. Pe parcursul executării Contractului şi a următorilor doi ani după expirarea termenului, 

Contractorul este obligat să nu divulge fără consimţământul în scris al Autorităţii contractante informaţia 

particulară şi să păstreze confidenţialitatea lucrărilor efectuate în cadrul Contractului sau informaţia ce 

ţine de activitatea Autorităţii contractante. 

      

                                          VII. DREPTURILE PATRIMONIALE 

 

17. Toate materialele pregătite de Contractor pentru Autoritatea contractantă în cadrul 

Contractului devin proprietate a Autorităţii contractante. Contractorulva deţine în continuare drepturile 

de autor asupra elaborărilor din cadrul lucrărilor specificate în Contract. 

18. Se permite publicarea rezultatelor obţinute doar cu referinţă la contractul respectiv. 

     



VIII. TRANSFERUL DREPTULUI DE EXECUTARE 

 

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

consimţământul în scris al Autorităţii contractante.      

IX. LITIGII 

 

20. Autoritatea contractantă nu poate lua 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. 

21. 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. 

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

acorduri între Contractor şi Autoritatea contractantă, vor fi transmise spre soluţionare instanţelor 

judecătoreşti ale Republicii Moldova. 

X. DISPOZIŢII FINALE 

 

23. Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către părţile contractante. 

24. Modificarea clauzelor prezentului contract, termenelor de executare, etapelor de realizare a 

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

25. Prezentul Contract este realizat în  5 exemplare în original, care se remit: Contractorului, 

Autorităţii contractante (două exemplare), Ministerului Finanţelor şi Trezoreriei de Statfiecare dintre 

aceste exemplare având putere juridică similară. 

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

26.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. 

XI. 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.:  27-27-58      Tel.:______________________ 

Cod fiscal: 1006601004194               Cod fiscal:_________________ 

Cont de trezorerie: 2101070_8320157    Cont bancar:_______________ 

Cont bancar: 226301     Cont de trezorerie___________  

Codul băncii: TREZMD2X     Codul băncii:_______________ 

 

AUTORITATE CONTRACTANTĂ 

Conducătorul autorităţii contractante 

_________m. c. Ion Guceac                                                     

CONTRACTOR 
Conducătorul organizaţiei contractorului                          

___________________________                                                                                                          
(numele, prenumele, semnătura) 

Secția Politică Economică 

__________________________ 
        (numele, prenumele, semnătura) 

Conducătorul proiectului 

__________________________ 
(numele, prenumele, semnătura) 

 

 

Directorul Instituției coordonatoare 

____________________________ 
        (numele, prenumele, 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 201_ - 201_  

 

Denumirea 

etapelor de 

realizare a 

proiectului 

Conţinutul 

etapei 

Executorii Termenul 

de 

realizare 

Volumul de 

finanţare de 

la bugetul de 

stat, mii lei 

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 2013 
 

 

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  2013 

 

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  _____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEVIZUL DE CHELTUIELI PE ANUL  2013 

 

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      

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        

 

 

 

 



Descifrări la Devizul de cheltuieli: 

a) Salarizarea executorilor (art. 111): 

 

Nr

. 

d/o 

Nume, prenume 

A
n

u
l 

n
aş

te
ri

i 

T
ip

u
l 

an
g

aj
ăr

ii
 

G
ra

d
 

şt
ii

n
ţi

fi
c 

U
n

it
at

e 
în

 

st
at

e 

F
u

n
cţ

ia
 

cl
as

if
ic

at
. 

fu
n

cţ
ii

lo
r 

C
at

eg
o

ri
e 

d
e 

sa
la

ri
za

re
 

S
al

ar
iu

 d
e 

fu
n

cţ
ie

 (
le

i)
 

A
rt

.1
1
1

.0
1
 Spor la salariul de funcţie (lei) Art.111.02 

Salariu  

lunar, lei 

Perioad

a 6 luni 

Perioada 

6 luni cu 

majorare 

Total 

anual, lei 
vechime în 

muncă 

  

intensitate/eficienţ

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

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

 

Majorarea salariului din 01 iunie 2013 

 

Nr. 

d/o 
Nume, prenume 

A
n

u
l 

n
aş

te
ri

i 

T
ip

u
l 

an
g

aj
ăr

ii
 

G
ra

d
 ş

ti
in

ţi
fi

c 

U
n

it
at

e 
în

 s
ta

te
 

F
u

n
cţ

ia
 

cl
as

if
ic

at
. 

fu
n

cţ
ii

lo
r 

C
at

eg
o

ri
e 

d
e 

sa
la

ri
za

re
 

M
aj

o
ra

re
 d

in
 

0
1

 i
u

n
ie

 2
0

1
3

 

S
al

ar
iu

 d
e 

fu
n

cţ
ie

 (
le

i)
 

A
rt

.1
1
1

.0
1
 

Spor la salariul de funcţie (lei) Art.111.02 

Salariu  

lunar, lei 

Perioada 6 

luni cu 

majorare 

vechime în muncă 

  

intensitate/eficienţ

ă Total 

% suma  
% 

suma 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

  Total tema                  

 

 

 



b) Plata mărfurilor şi serviciilor (art. 113): 

 

Nr. d/o Denumirea articolului Unitate de măsură Costul unei unităţi,lei Cantitatea Total, lei 
Inclusiv: 

buget cofinanțare 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Art. 113.03 Rechizite de birou, mateiale 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       

3       

4       

  TOTAL        

 

 

d) Procurarea mijloacelor fixe (art. 242): 

 

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) 

 


