
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. 16 

 mun. Chişinău  

 
Cu privire la aprobarea contractului-tip  

de finanţare a proiectelor de inovare şi  

transfer tehnologic pe anul 2013 

 
În conformitate cu art. 59-61, art. 73 lit. k), art. 86 lit. f), art. 89 alin. (2) lit. e), lit. f)  din Codul cu 

privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, art. 13 alin. (1) lit. c), art. 17 (1) lit. b) ale Legii cu 

privire la parcurile ştiinţifico - tehnologice şi incubatoarele de inovare nr. 138-XVI din 21 iunie 2007, 

pct. 31 al Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat, de 

inovare şi transfer tehnologic şi proiectele din cadrul acestora, proiectelor de cercetare ştiinţifice 

fundamentale, proiectelor de cercetare ştiinţifice aplicative şi proiecte independente în sfera ştiinţei şi 

inovării, punctele 52, 54 şi 55 ale Regulamentului privind finanţarea activităţii în sfera ştiinţei şi 

inovării, anexat la Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 

2009-2012, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

1. Se aprobă contractul-tip de finanţare al proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 

2013 (se anexează). 

 

2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dlui Roman Chirca, director interimar al 

Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic al AŞM. 

 

 

 

Preşedinte,  

academician                                                         Gheorghe DUCA 

  

 

Secretar ştiinţific general, 

membru corespondent               Ion GUCEAC
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CONTRACT DE CERCETARE-DEZVOLTARE nr. _____________ 
privind finanţarea şi realizarea proiectului de transfer tehnologic 

 
din______________________                                                                                         mun. Chişinău 

 

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu 
nr. 0029980 la 23.05.2005, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1005600021261, cu sediul în 
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 1, denumită în continuare „Autoritate contractantă”, în 
persoana directorului general Roman CHIRCĂ, care activează în baza Statutului, prima parte,  

________________________________, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 
______ din __________________, numărul de identificare de stat – codul fiscal ____________, cu 
sediul în ........ denumit în continuare „Contractor”, în persoana .................., care activează în baza 
........., a doua parte, şi 

________________________________, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 
______ din __________________, numărul de identificare de stat – codul fiscal ____________, cu 
sediul în ........ denumit în continuare „Cofinanţator”, în persoana .................., care activează în baza 
........., a treia parte, au convenit să încheie prezentul contract în următoarele condiţii: 

 

I. NOŢIUNI GENERALE  

Autoritate contractantă - parte a contractului, care alocă mijloace bugetare pentru realizarea 
unui obiectiv, stabilind în mod univoc condiţiile din contract; 

Cofinanţator - parte a contractului, care alocă suplimentar mijloace financiare nebugetare pentru 
realizarea unui obiectiv; 

Contractor - parte a contractului, care, acceptând finanţarea, se obligă să execute prevederile 
contractului; 

Cofinanţare - finanţare în comun a activităţilor din sfera ştiinţei şi inovării prin alocarea 
resurselor financiare de la bugetul de stat, din contul agenţilor economici, al donatorilor din ţară şi de 
peste hotare;  

Deviz de cheltuieli - document întocmit şi aprobat de părţile contractului, prin care se stabilesc 
cheltuielile şi repartizarea finanţelor pentru acoperirea lor;  

Compensare – suma de bani pe care Contractorul o poate rambursa Autorităţii contractante, în 
cazul eşuării proiectului, prin vinderea bunurilor neconsumabile procurate din mijloace bugetare pentru 
realizarea proiectului; 

Estimare - stabilirea costului de realizare a lucrărilor din cadrul unui proiect; 

Monitorizare - supravegherea organizării şi desfăşurării activităţilor de transfer tehnologic din 
punctul de vedere al performanţelor obţinute şi al eficienţei utilizării resurselor umane, materiale şi 
financiare. 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1.  Realizarea proiectului de transfer tehnologic (denumirea) din cadrul direcţiei strategice ..........., 
înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării cu cifrul ........................, 
conform Hotărârii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică nr. ........ din 
...................... şi Protocolului anual, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ___ din _________.. 

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

3.1 Cofinanţatorul se obligă să aloce pentru realizarea proiectului mijloace financiare din surse 
nebugetare în suma şi în condiţiile stipulate în capitolul VI al contractului. Documentele de 
confirmare a realizării cofinanţării trebuie să corespundă perioadei de derulare a proiectului.    

3.2 În cazul când Executorul este și Cofinanțator, Executorul va prelua toate drepturile și 
obligațiunile Cofinanțatorului. 

3.3 Autoritatea contractantă se obligă să aloce pentru realizarea proiectului mijloace financiare din 
surse bugetare în suma şi în condiţiile stipulate în capitolul VI al contractului. 

3.4 Contractorul se obligă să realizeze integral proiectul, să respecte termenele indicate, conform 
Programului de realizare şi Planului calendaristic, anexa 1 şi 2 a contractului, şi să obţină 
rezultatele specificate în Sarcina tehnică, anexa 3 a contractului. 

3.5 Contractorul va utiliza finanţele alocate pentru realizarea proiectului conform Devizului de 
cheltuieli, anexa 4 a contractului, şi va ţine o evidenţă riguroasă şi detaliată a cheltuielilor. 
Contractorul este obligat să ţină evidenţa contabilă separată a tuturor cheltuielilor efectuate 
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conform prezentului contract şi este responsabil pentru integritatea tuturor bunurilor, fără 
înstrăinarea lor. 

3.6 La finalizarea fiecărei etape din planul calendaristic, Contractorul prezintă Autorităţii 
contractante actul de primire-predare însoţit de raportul privind realizarea lucrărilor (în format 
electronic şi pe suport de hârtie) cu materialele demonstrative corespunzătoare, raportul privind 
utilizarea finanţelor cu copiile documentelor financiar-contabile confirmative şi actul de 
confirmare a realizării cofinanţării. 

3.7 Data de prezentare a actului de primire-predare cu documentele însoţitoare este cea indicată în 
planul calendaristic pentru finalizarea etapei respective. În caz de întârziere Contractorul va 
informa în scris Autoritatea contractantă despre cauzele întârzierii. 

3.8 Autoritatea contractantă, în termen de 10 zile lucrătoare din momentul primirii actului de primire-
predare a lucrărilor executate, e obligată să-l aprobe şi să-l restituie Contractorului. În caz de 
refuz al Autorităţii contractante, se elaborează un aviz cu includerea obiecţiilor şi termenelor de 
corectare. Raportul va fi apreciat după criteriile: forma raportului, calitatea şi claritatea descrierii 
lucrului efectuat, volumul lucrului efectuat în comparaţie cu lucrul preconizat în planul 
calendaristic, existenţa concluziilor şi recomandărilor, existenţa în anexă a documentaţiei 
tehnice, schemelor, mostrelor, confirmarea executării cofinanţării, modul de utilizare a finanţelor 
în comparaţie cu devizul iniţial. 

3.9 La finisarea proiectului, Contractorul va prezenta Autorităţii contractante, raportul final cu setul 
de documente, scheme, fotografii, mostre experimentale, etc. în termenele specificate în 
programul de realizare a proiectului 

3.10 Fiecare din părţi este obligată să informeze în scris celelalte părţi, în termen de 5 zile, despre 
orice circumstanţă apărută pe parcursul realizării proiectului, care pune în pericol finalizarea 
acestora în termenul stabilit sau în limita sumelor alocate. În acest caz părţile, în termen de 10 
zile, stabilesc prin acord adiţional la prezentul contract măsurile care se impun, inclusiv 
rezilierea contractului, recuperarea sumelor neachitate. 

IV. DREPTURILE PĂRŢILOR 

4.1 Autoritatea contractantă şi Cofinanţatorul au dreptul să verifice realizarea proiectului, inclusiv 
prin atragerea experţilor. Dacă în procesul verificării se depistează erori, ce influenţează negativ 
realizarea cu succes a proiectului, atunci părţile vor aprecia în comun oportunitatea continuării 
acestuia şi vor lua o decizie. 

4.2 Cofinanţatorul în calitate de Beneficiar* va transfera Autorităţii contractante timp de 5 ani, din 
anul următor după finalizarea proiectului, o cotă procentuală de cel puțin 2% din volumul 
realizării producţiei sau serviciului de inovare. 

4.3 Contractorul va deţine în continuare drepturile de brevet asupra obiectelor de proprietate 
intelectuală obţinute în cadrul proiectului realizat. 

4.4 Autoritatea contractantă are dreptul să publice informaţii despre realizarea proiectului şi 
rezultatele lui. 

4.5 Autoritatea contractantă are dreptul să solicite timp de 5 ani după finalizarea proiectului 
informaţii de la Contractor şi Cofinanţator despre continuitatea lucrărilor şi efectul proiectului. 

4.6 Cofinanţatorul în calitate de Beneficiar* al proiectului, pe parcursul unei perioade de 5 ani, va 
transfera deţinătorului obiectului de proprietate intelectuală, o cotă procentuală de 5% din 
volumul realizării producţiei sau serviciului de inovare la implementarea rezultatului 
ştiinţific/invenţiei. 

* Notă: Dacă în cadrul implementării elaborărilor din cadrul prezentului contract Beneficiarul este o persoană 
terţă, ea semnează contractul în calitate de beneficiar, deci la încheierea contractului participă patru părţi. 

V. TRANSFERUL DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR 

5.1 Nici o parte nu poate transmite drepturile şi obligaţiile sale unor terţe părţi, fără consimţământul 
în scris al celorlalte părţi. 

5.2 Contractorul suportă riscul pierderii fortuite (calamităţi naturale, incendii, furt, şi orice alte 
distrugeri sau pierderi) a bunurilor procurate din mijloacele bugetare. 

5.3 Beneficiarul rezultatului final este specificat în punctul 6 al Sarcinii tehnice, anexa 3 a 
contractului.   

VI. FINANŢAREA PROIECTULUI 

6.1.  Cofinanţarea prin mijloace financiare a activităţilor din cadrul proiectului se efectuează de către 
cofinanţator pe parcursul etapelor prevăzute în contract, mijloacele bugetare fiind alocate numai 
după realizarea cofinanţării de către cofinanţator. 

6.2. Pentru realizarea proiectului Cofinanţatorul va transfera Contractorului (va cofinanţa proiectul) din 
surse nebugetare suma (în sumă) de ....... (cu cifre şi cu litere) lei în anul 20__. 
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 6.3. Pentru realizarea proiectului Autoritatea contractantă va transfera Contractorului din surse 
bugetare suma de ....... (cu cifre şi cu litere) lei în anul 20__. 

6.4. În termen de 30 de zile calendaristice din data încheierii contractului Cofinanţatorul va transfera 
Contractorului   un avans (va cofinanţa proiectul în sumă) de cel puţin 25 la sută din suma 
prevăzută în punctul 6.2. al contractului. 

6.3 În termen de 30 de zile calendaristice după confirmarea efectuării transferului bănesc 
(cofinanţării) de către Cofinanţator în condiţiile punctului 6.2. Autoritatea Contractantă va 
transmite Ministerului Finanţelor pentru aprobare planul secundar de finanţare al Contractorului 
pe suma prevăzută în punctul 6.1. şi repartizată pe lunile anului în conformitate cu Planul 
calendaristic, anexa 2. 

6.4 În cazul când executorul este o persoana juridică de drept privat, transferurile bănești din 
bugetul de stat pentru următoarele etape ale proiectului, indicate în  Planul Calendaristic, anexa 
2, vor fi efectuate de către Autoritatea contractantă, Contractorului, după semnarea actelor de 
primire-predare a rapoartelor pe etapele precedente și după confirmarea cofinanțării de către 
contractor în cel puțin aceiași proporție. 

6.5 Finanţarea din bugetul de stat se va efectua conform planului secundar de finanţare (actului de 
primire-predare), iar confirmarea executării cofinanţării de către Cofinanţator se va face conform 
Planului calendaristic. 

6.6 Actul de primire-predare necesar pentru efectuarea ultimului transfer bănesc al anului va fi 
prezentat de către Contractor, Autorității contractante nu mai târziu de 01 noiembrie al anului 
respectiv. 

VII. CONFIDENŢIALITATEA ŞI PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE 

7.1 Pentru asigurarea utilizării legale a rezultatelor proiectului, precum şi în scopul protejării 
proprietăţii intelectuale, Contractorul va întreprinde acţiuni pentru brevetarea în cel mai scurt 
timp a elementelor de noutate obţinute în cadrul proiectului. 

7.2 Cheltuielile pentru brevetare vor fi acoperite din alte resurse financiare, decât cele prevăzute 
pentru realizarea proiectului. 

7.3 La solicitarea Autorităţii contractante Contractorul va prezenta copiile brevetelor. 
7.4 Pe parcursul executării contractului şi a următorilor cinci ani după expirarea termenului, Părţile 

se obligă să nu divulge, fără consimțământul în scris al celorlalte Părţi, informaţii cu caracter de 
taină comercială, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

VIII. RESPONSABILITĂŢI 

8.1 În caz de sistare a proiectului din motivul lipsei sau sistării finanţării bugetare Contractorul va 
întoarce Cofinanţatorului sumele primite şi neutilizate în cadrul proiectului. 

8.2 În caz de sistare a proiectului din motivul sistării cofinanţării Contractorul va întoarce Autorităţii 
contractante sumele primite şi neutilizate în cadrul proiectului. 
 

8.3 În caz de sistare a proiectului din culpa Contractorului (utilizarea contrar destinaţiei a resurselor 
financiare, lipsa rezultatelor planificate pentru  perioada de activitate respectivă) Autorităţii 
contractante şi Cofinanţatorului li se vor întoarce sumele primite şi neutilizate în cadrul 
proiectului, precum şi bunurile materiale procurate din  mijloacele financiare utilizate pentru 
realizarea proiectului. 

 
8.4 În caz de sistare a proiectului din motivul eşecului ştiinţifico-tehnologic Autorităţii contractante şi 

Cofinanţatorului li se vor întoarce sumele primite şi neutilizate în cadrul proiectului. 
 
8.5 În cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către Contractor şi neanunţării imediate a 

Autorităţii contractante şi a Cofinanţatorului despre apariţia piedicilor în îndeplinirea acestor 
obligaţii, conducătorul proiectului este privat de dreptul de a mai participa în proiecte de transfer 
tehnologic finanţate de Autoritatea contractantă. 

8.6 Contractorul garantează că toate persoanele ce vor participa la realizarea proiectului sunt 
angajaţii săi şi că realizarea proiectului se va efectua respectându-se prevederile Acordului de 
parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei şi a altor acte normative în vigoare. 

IX. LITIGII 

9.1 Autoritatea contractantă şi Cofinanţatorul (în caz când cofinanțatorul nu este și executor) nu-şi 
asumă nici o răspundere referitoare la asigurările de viaţă, sănătate, accidente, etc. care pot 
interveni pe durata de realizare a proiectului și solicitate de personalul Contractorului sau de 
membrii familiei lor. 

9.2 Părţile nu poartă răspundere contractuală pentru neexecutarea obligaţiilor, dacă executarea 
acestor obligaţii este împiedicată de cauze neimputabile părţilor, care apar după data intrării în 
vigoare a contractului. 
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9.3 Litigiile apărute pe parcursul executării contractului, care nu vor putea fi soluţionate pe cale 
amiabilă de către părţi, vor fi transmise spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente ale 
Republicii Moldova. 

X. TERMENUL CONTRACTULUI ŞI CONDIŢIILE DE REZILIERE 

10.1 Durata de realizare a proiectului este pe perioada indicată în Programul de realizare, anexa 1. 
10.1.1  Termenul de realizare a contractului este până la data de 31 decembrie al anului curent. 

10.2 Contractul intră în vigoare la data semnării lui.  
10.3 Pentru următorul an de realizare a proiectului părţile vor semna un nou contract pentru 

aprobarea planului calendaristic, a sarcinii tehnice şi a devizului de cheltuieli pentru anul 
respectiv. 

10.4 Încetarea relaţiilor contractuale dintre părţi survine în momentul îndeplinirii de către părţi a 
tuturor obligaţiilor stipulate în contract, cu excepţiile stabilite de prezentul contract. 

10.5 Părţile pot iniţia rezilierea contractului prin înştiinţarea în scris a celorlalte părţi, dacă constată 
vreo încălcare a prevederilor contractului. 

10.6 Partea care s-a făcut vinovată de încălcarea condiţiilor contractului poate apela către celelalte 
părţi pentru acceptarea redresării situaţiei, cu eventualele modificări ale contractului, despre 
care părţile decid în comun. 

10.7 Termenul de păstrare a contractului este de 5 ani după finalizarea proiectului. 

XI. DISPOZIŢII FINALE 

11.1. Modificarea clauzelor prezentului contract se va efectua prin acord adiţional, semnat de părţi. 
11.2. Prezentul contract este întocmit în 5 exemplare în original, două pentru Autoritatea contractantă 

şi câte unul pentru Cofinanţator, Contractor şi Ministerul Finanţelor, fiecare dintre aceste 
exemplare având putere juridică similară. 

11.3. Părţile integrante ale contractului sunt: 
Anexa nr. 1. Programul de realizare a proiectului pe toată perioada; 
Anexa nr. 2. Planul calendaristic; 
Anexa nr. 3. Sarcina tehnică; 
Anexa nr. 4. Devizul de cheltuieli. 

 
XII. ADRESELE JURIDICE, RECHIZITELE BANCARE ŞI SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer 
Tehnologic 
Adresa: bd. Ştefan cel Mare, nr.1  
(str. Miorita, 5, bir. 407)                    
Tel. (22) 88 25 60,  -64,  -69 
Cod fiscal: 1005600021261 
M. F. Trezoreria de Stat 
Cont de trezorerie:  210107028240334             
Cont bancar:          226301                  
Codul băncii:  TREZMD2X  
Pentru mijloace speciale:  
Cod bancar:          3359502 
Cont de trezorerie: 440115101033404 
Program: 

CONTRACTORUL 
 
Adresa:  
Tel.  
Cod fiscal:  
Cont de trezorerie:  
Cont bancar: 
Codul băncii: 
Banca:  
 

Ghenadie CERNEI ___________________ 
Director general 
L.Ş. 
Sergiu BRUMĂ___________________ 
Director adjunct  
 
Evghenia BULAI ___________________ 
Contabil  

XXXXXXXXXXXXXX ___________________ 
Director 
L.Ş. 
XXXXXXXXXXXX___________________ 
Conducătorul proiectului  
 
XXXXXXXXXXX___________________ 
Economist (contabil) 
 

COFINANŢATORUL 
 
Adresa  
Tel. 
Cod fiscal:     
Cont bancar:                            
Codul băncii:   
Banca: 
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XXXXXXXXXXXXXX ___________________ 
Director 
L.Ş. 
XXXXXXXXXXXX___________________ 
Şeful subdiviziunii coordonatoare  
 
XXXXXXXXXXX___________________ 
Economist (contabil) 
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Anexa 1 
la Contractul privind finanţarea şi realizarea proiectului de 

transfer tehnologic nr. _____  din ___   _____________   20__ 

PROGRAMUL DE REALIZARE în anii 20__ - 20__ a proiectului __________________ 

 

Nr. d/o 
a 

etapei 
Etapele 

Rezultatele concrete  
obiecte ce pot fi văzute, verificate 

Termenul de 
realizare 

    

    

    

 
 

 
 

Anexa 2 
la Contractul privind finanţarea şi realizarea proiectului de 

transfer tehnologic nr. _____  din ___   _____________   20__ 

PLANUL CALENDARISTIC pentru anul 20__ al proiectului ________________________ 

 

Nr. d/o 
a 

etapei 
Lucrările 

Rezultatele concrete 
obiecte ce pot fi 
văzute, verificate 

Numele executorilor 
Termenul 

de 
realizare 

Finanţarea din  
bugetul de 

stat, 
mii lei 

Cofinanţarea 
mii lei 
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Anexa 3  
la Contractul privind finanţarea şi realizarea proiectului de 

transfer tehnologic nr. _____  din ___   _____________   20__ 
 

 
 

 

SARCINA TEHNICĂ 

 
 
 

1. Denumirea proiectului. 
 
2. Argumentarea necesităţii realizării proiectului. Elementele de inovare. Efectul. Evidenţierea 

diferenţelor dintre noua tehnologie/invenţie şi ceea ce deja există 
 

3. Rezultatele concrete din anul curent. Toate obiectele preconizate, inclusiv documentaţia 
tehnică 

 
4. Cerinţele tehnice la rezultatele din anul curent. Se indică toţi parametrii. Descrierea preventivă 

a celor enumerate în p.3, inclusiv gradul de finisare. 
 

5. Metodele, mijloacele utilizate la realizarea proiectului.  
 

6. Beneficiarul rezultatelor. Locul implementării. De indicat cine si de ce anume va beneficia. 
 

7. Modul de multiplicare şi răspândire a rezultatelor. 
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Anexa 4  
la Contractul privind finanţarea şi realizarea proiectului de  
transfer tehnologic nr. _____  din ___   _________   20__ 

 
 
DEVIZUL DE CHELTUIELI pe anul 20__ la proiectul ___________ 
 
         

        Unitatea de măsură, mii lei  

 

Denumirea articolelor şi alineatelor la 

cheltuieli 

Codul Bugetul 

de stat 

Cofinanţ

are  

Total   

 articol

ul 

alineatu

l 
   

1 2 3 4 5 6 

I. Cheltuieli curente 100     

Retribuirea muncii 111     

Salarizarea muncii temporare  111 04    

Contribuţii de asigurări sociale de stat 

obligatorii (% din art. 111) 

112     

Plata mărfurilor şi serviciilor pe articolele 

clasificaţiei bugetare 

113     

Energia electrică 113 01    

Rechizite de birou şi materiale de uz 

gospodăresc 

113 03    

Energia termică 113 06    

Servicii de telecomunicaţie şi poştă 113 11    

Lucrări de cercetări ştiinţifice  113 12    

Transport  113 13    

Apă şi canalizare 113 34    

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 (% 

din art. 111) 

116     

II. Cheltuieli capitale 200     

Procurarea de utilaj şi consumabile 

durabile atribuite la categoria de fonduri 

fixe 

242     

TOTAL CHELTUIELI      

 

 

 
 
 
 
 



Autoritatea contractantă _________________  Contractorul ___________________   Cofinanţatorul _________________ 
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Salarizarea muncii temporare, articolul 111.04: 
 

Nr./o 
Numele, 

titlul ştiinţific 
Locul de muncă de bază, funcţia 

şi categoria de salarizare 
Funcţia în cadrul proiectului, 

categoria de salarizare 
Salariul lunar, 

lei 
Perioada, 

luni 

Total pe întreaga perioadă, lei 

Bugetul de 
stat 

Cofinanţare 

        

        

        

TOTAL   

Salariul lunar nu va depăşi mărimea minimă indicată în anexa 5 a hotărârii Guvernului nr. 47 din 12.01.07 cu modificările ulterioare 
Remunerarea angajaţilor netitulari este indicată la art. 113.12 sub forma de tabel ca şi pentru remunerarea muncii temporare. De scris explicaţii detaliate privind 
necesitatea angajării netitularilor. 
Contribuţii la bugetul asigurărilor sociale, articolul 112: 
Primele de asigurare medicală, achitate de patron, articolul 116: 
 
Utilaj şi consumabile durabile atribuite la categoria de fonduri fixe, articolul 242: 
 

Denumirea mărfii / serviciului 
Cantitatea, 

unit. de măsură 
Preţul, lei 

bugetul de 
stat, lei 

cofinanţare, lei 
Argumentarea convingătoare a necesităţii de 

procurare 

      

      

TOTAL    

 
Consumabile şi servicii, articolul 113: 
 

Ali-
neatul 

Denumirea mărfii / 
serviciului 

Cantitatea, 
unit. de măsură 

Preţul, lei 
bugetul de 

stat, lei 
cofinanţare, lei 

Argumentarea convingătoare a necesităţii de 
procurare 

       

       

       

TOTAL    

Totalul se face pentru fiecare alineat. 
Subcontractele cu alte instituţii privind executarea lucrărilor se anexează. La aceste subcontracte, de asemenea, trebuie să fie descifrarea detaliată a cheltuielilor. 
 
Deplasări, articolul 114: 
 

Ţara, localitatea, 
instituţia 

Scopul, nr. de zile 
Numele 

delegatului 

Drumul 
tur-retur, 

lei 

Descifrarea 
calculului pentru 

cazare, lei 

Descifrarea 
calculului diurnelor, 

lei 

bugetul de 
stat, lei 

Cofinan-
ţare, lei 

        

        

TOTAL   

 
Economist (contabil) _________________________________ 
                                                  (numele, semnătura) 


