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Anexă la Dispoziția nr. 23 

din 06.06.2022 

 

Metodologia 

privind întocmirea devizelor de cheltuieli aferente 

 executării proiectelor de cercetare și inovare și de raportare a acestora 

 

I. Dispoziții generale 

 

1. Prevederile prezentei Metodologii reglementează modalitatea de întocmire a devizului de 

cheltuieli și categoriile de cheltuieli eligibile reflectate în bugetul proiectului de cercetare și inovare și 

modalitatea raportării cheltuielilor efectuate.  

2. Deviz de cheltuieli – Evaluare anticipată și amănunțită a cheltuielilor necesare pentru executarea 

unor lucrări  proiectate. Devizul de cheltuieli este parte componentă a contractului de finanțare a 

proiectului de cercetare.  

 

II. Norme metodologice privind aplicarea clasificației economice 

 

3. Retribuirea muncii este reglementată prin Art. 103 alin (2) din Codul cu privire la știință și 

inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15.06.2004 indică funcțiile științifice în domeniile 

cercetării și inovării și prin Legea nr. 270/ 2018 ”privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar” 

în mod particular  pentru angajații din proiectele de cercetare și inovare.  

a) cercetător științific stagiar; 

b) cercetător științific; 

c) cercetător științific superior; 

d) cercetător științific coordonator; 

e) cercetător științific principal; 

f) consultant științific. 

 

4. Art. 105 din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 

15.06.2004 indică condițiile ocupării funcțiilor științifice: 

a) Pentru ocuparea funcției de cercetător științific stagiar sînt necesare studii superioare de masterat 

sau rezidențiat și aptitudini de cercetare. 

b) Pentru ocuparea funcției de cercetător științific, pe lîngă întrunirea cerințelor specificate la alin. 

(1), candidatul trebuie să prezinte publicațiile în revistele științifice de specialitate. 

c) Pentru ocuparea funcției de cercetător științific superior, candidatul trebuie să posede titlul științific 

de doctor sau doctor habilitat în profilul postului, vechime în muncă în domeniile cercetării și inovării 

de cel puțin 3 ani, să prezinte publicații în revistele științifice naționale și internaționale de specialitate. 

d) Pentru ocuparea funcției de cercetător științific coordonator, candidatul trebuie să posede titlul 

științific de doctor sau doctor habilitat în profilul postului, vechime în muncă în domeniile cercetării și 

inovării de cel puțin 5 ani, să prezinte publicații de valoare în revistele științifice naționale și 

internaționale de specialitate. 

e) Pentru ocuparea funcţiei de cercetător ştiinţific principal sînt necesare: grad şi/sau titlu ştiinţific de 

doctor habilitat în profilul postului sau titlu ştiinţifico-didactic de profesor universitar şi/sau de profesor 

cercetător, vechime în muncă în domeniile cercetării și inovării de cel puţin 10 ani. 



f) Pentru ocuparea funcției de consultant ştiinţific sînt necesare: titlu de membru titular sau de 

membru corespondent al Academiei de Ştiinţe şi/sau titlu științific de doctor habilitat, grad științific de 

profesor cercetător şi/sau titlu ştiinţifico-didactic de profesor universitar, vechime în muncă de cel puţin 

30 de ani, 25 din care în domeniile cercetării și inovării şi/sau în sfera ştiinţifico-didactică, precum şi 

limita de vîrsta de pensionare stabilită de legislația în vigoare. 

5. Art. 23 alin (1) din Legea nr. 270/2018 reglementează salarizarea în cazul muncii prin cumul, 

pentru ocuparea funcțiilor vacante și temporar vacante în condițiile în care programul funcției cumulate 

nu se suprapune cu cel corespunzător funcției de bază.  

6. Munca prin cumul este desfășurată pe lângă munca de bază, permanent sau temporar, în afara de 

program, în temeiul unui contract individual de muncă distinct. Pentru angajații care cumulează funcții, 

evidența timpului de muncă se va efectua separat.  
7. Munca prin cumul poate fi prestată atât în cadrul aceleiași unități bugetare, cât și în alte unități. 

Numărul de angajatori cu care pot fi încheiate contracte individuale de muncă nu este limitat. Dar timpul 

de muncă nu trebuie să depășească cel limitat prin Codul muncii. 
8. Devizul de cheltuieli (Anexa nr.1) va fi elaborat în baza conturilor contabile din sistemul 

bugetar conform normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul 

bugetar conform Ordinului ministrului finanțelor nr. 216 din 28.12.2015. Se vor include doar cheltuielile 

relevante proiectelor de cercetare și inovare, după cum urmează: 
     1) Codul economic 211180 Remunerarea muncii angajaților conform statelor include cheltuielile 

pentru remunerarea angajaţilor instituţiilor publice conform statelor care include atât salariul de bază, 

sporuri şi suplimente la salariu, plata pentru concediul anual, premiile, etc.  

2) Codul economic 212100 Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii include contribuţii 

de asigurări sociale de stat obligatorii achitate de către angajator în bugetul asigurărilor sociale de stat.  

• Pentru cheltuieli de remunerare a personalului angajat în proiecte de cercetare și inovare 

beneficiarii vor ține cont ca ordinele cu privire la stabilirea sporului pentru performanță să 

corespundă Regulamentului-cadru cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță 

personalului din unitățile bugetare, anexele nr. 1, 2 și 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 

12.12.2018. 

• Conform art. 299 din Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003, în ordinele de 

acordare a concediului anual se va indica perioada pentru care se acordă concediul și numărul de 

zile acordate. 

• Conform art. 104 alin. (5) din Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003, Beneficiarul 

va respecta durata maximă al timpului de muncă a salariaților. 

3) Clasa 22 Servicii reprezintă prestarea anumitor lucrări sau producerea anumitor rezultate 

tangibile (bunuri) sau intangibile (lucrări) în baza unui contract de prestare a serviciilor, inclusiv: 

a) Codul economic 222710 Deplasări de serviciu  în interiorul ţării include cheltuielile aferente 

deplasărilor în interiorul ţării: transport, diurne şi cazare în corespundere cu legislaţia în vigoare. 

b) Codul economic 222720 Deplasări de serviciu peste hotare include cheltuielile aferente 

deplasărilor peste hotare: transport, diurne şi cazare în corespundere cu legislaţia în vigoare  (Hotărârea 

Guvernului nr. 10 din 05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților 

entităților din Republica Moldova). 

c) Codul economic 222810 Servicii medicale include cheltuielile pentru achitarea serviciilor 

medicale contractate de la instituţiile medico-sanitare prestatoare de servicii medicale; cheltuielile pentru 

efectuarea măsurilor profilactice; alte cheltuieli aferente serviciilor medicale. 



d) Codul economic 222910 Servicii editoriale Include cheltuielile pentru plata serviciilor editoriale 

şi tipografice, prestate de către instituţii specializate în baza contractelor sau acordurilor de prestare a 

serviciilor editoriale, pentru tipărirea cărţilor inclusiv de specialitate şi statistice, formularelor şi 

borderourilor, a altor documente. La orice tip de editare beneficiarul are obligația să reflecte finanțarea 

din bugetul de stat, cu indicarea referinței la denumirea/cifrul proiectului, în toate materialele de 

desiminare, promovare și valorificare a proiectului/rezultatelor proiectului. De asemenea beneficiarul nu 

are dreptul să editeze reviste din mijloace financiare bugetare prevăzute în proiect, cu excepția publicării 

materialelor de la congrese/conferințe organizate în cadrul proiectului. 

e) Codul economic 222920 Servicii de protocol include cheltuielile pentru organizarea 

ceremoniilor şi festivităţilor oficiale în relaţiile diplomatice, a recepţiilor, organizarea primirii 

delegaţiilor oficiale. (HG 1151 din 02.09.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la  

normativele de cheltuieli pentru desfășurarea conferințelor, simpozioanelor, festivalurilor etc). 

f) Codul economic 222930 Servicii de cercetări ştiinţifice contractate include cheltuielile pentru 

desfăşurarea lucrărilor experimentale şi ştiinţifice efectuate în bază de contract. 

g) Codul economic 222990 Servicii neatribuite altor alineate include cheltuielile pentru alte tipuri 

de servicii care nu pot fi atribuite altor alineate: publicarea articolelor în reviste specializate, mentenanța 

brevetelor obținute nemijlocit în proiectul dat,  servicii de încărcare a cartușelor. 

h) Codul economic 281900 Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii cuprinde taxa de 

participare la evenimente științifice. 

i) Codul economic 314000 Maşini şi utilaje include:  

• maşini şi utilaje de forţă - maşini-generatoare care produc energie termică şi electrică, maşini-

motoare, care transformă energii de diversă natură (energia apei, a vîntului, termică, electrică 

etc.) în energie mecanică, adică de mişcare; 

• maşini şi utilaje de lucru - maşini, aparate şi utilaje destinate pentru acţiunea mecanică, 

termică şi chimică asupra obiectului muncii în procesul creării produsului sau prestării 

serviciilor cu caracter de producţie şi deplasării obiectului muncii pe parcursul procesului de 

producţie cu ajutorul motoarelor mecanice, forţei omului şi animalelor;  

• aparate de măsură - dozatoare, ampermetre, barometre, voltmetre, apometre, vacuummetre, 

indicatoare pentru uleiul de cilindre, voltmetre, altimetre, galvanometre, compasuri, 

manometre, cronometre, cîntare speciale, dispozitive de măsurat; 

• echipament de laborator - permeametre, aparate pentru determinarea umidităţii, alambicuri, 

maiuri de laborator, aparate de încercat impermeabilitatea la gaze, aparate de încercat 

rezistenţa la rupere a mostrelor, microscoape, termostate, stabilizatoare, nişe de ventilaţie; 

• panouri de comandă automată; 

• utilaj medical; 

• utilaje pentru asamblarea liniilor de producere și componentele acestora. 

 

j) Codul economic 317110 Procurarea activelor nemateriale: baze de date, programe (softuri) 

pentru computer, brevete, desene şi mostre industriale, etc. 

k) Codul economic 331110 Procurarea combustibilului, carburanţilor şi lubrifianţilor reflectă 

valoarea tuturor tipurilor de combustibil, carburanţi şi lubrifianţi, benzină, etc.) care urmează a fi utilizat 

strict pentru lucrări agricole în cadrul proiectului. 

l) Codul economic 332110 Procurarea pieselor de schimb reflectă valoarea pieselor de schimb 

pentru repararea şi înlocuirea pieselor uzate ale maşinilor și utilajelor procurate în proiect. 



m) Codul economic 333110 Procurarea produselor alimentare reflectă procurarea produselor 

alimentare pentru pauza de cafea la organizarea conferințelor, meselor rotunde, atelierelor de lucru. 

n) Codul economic 334110 Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare reflectă 

procurarea medicamentelor, componenţilor, preparatelor microbiene, serurilor, vaccinelor, sîngelui şi 

materialelor de pansament în spitale, instituţii curativ-profilactice şi de medicină veterinară şi alte 

instituţii, materialelor auxiliare şi farmaceutice ale instituţiilor medicale cu farmacii proprii.  

o) Codul economic 335110 Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, ştiinţifice şi alte 

scopuri reflectă valoarea reactivelor şi substanţelor chimice, sticlelor şi vaselor chimice, metalelor, 

materialelor electrice şi materialelor radio, turbinelor electronice, accesoriilor foto, hîrtiei pentru editarea 

programelor didactice, manualelor şi lucrărilor ştiinţifice, animalelor pentru experienţe şi altor materiale 

pentru scopuri didactice şi lucrări de cercetări ştiinţifice, precum şi metalele  preţioase şi a alte materiale 

pentru protezare.  

p) Codul economic 336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou 

reflectă  valoarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou (hîrtie, plicuri, mărci, creioane, cerneală, 

peniţe, becuri electrice, săpun, perii etc.) utilizate strict pentru necesităţile proiectului.  

q) Codul economic 338110 Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcămintei, încălţămintei reflectă 

îmbrăcămintea şi încălţămintea specială, inclusiv echipamentele de protecţie (costume, căşti, costum de apărare 

chimică, trenciuri, scurte blănite, etc.). 

r) Codul economic 339110 Procurarea  altor materiale reflectă procurarea seminţelor, 

îngrăşămintelor, ambalajului restituibil şi de schimb (butoaie, bidoane, lăzi, borcane, sticle etc.), atît acel 

deşert, cît şi a cel în care se află valori materiale. Tot la acest capitol se reflectă vesela de laborator.  

9. Mijloacele financiare bugetare destinate pentru realizarea proiectului vor fi decontate conform 

Planului anual de realizare a proiectului, după prezentarea actelor de primire-predare a lucrărilor de 

cercetare științifică cu anexarea documentelor justificative. 
10. Cofinanțarea activităților din proiect (cu excepția cheltuielilor de regie, menținerii infrastructurii 

și remunerării personalului administrativ și tehnic) va fi inclusă în devizul de cheltuieli. 

 

III. Raportarea executării cheltuielilor conform devizului de cheltuieli 

11. Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (în continuare – Agenția) elaborează procedura 

raportării financiare și formularul-tip al raportului financiar intermediar, anual și final privind executarea 

cheltuielilor efectuate în anul de referință privind implementarea proiectelor de cercetare și inovare. 
12. Termenii de raportare vor fi stabiliți de către Agenție, în funcție de perioada de realizare și data 

de finalizare a proiectelor. 
13. Rapoartele financiare a proiectelor din cadrul Programului de Stat (2020-2023),  Programelor de 

postdoctorat, Inovare și Transfer Tehnologic și bi/multilaterale se vor prezenta până la data de 30 

ianuarie a anului următor. 
14. Raportarea cheltuielilor executate (Anexa nr.2) va fi întocmită de organizația beneficiară. În 

cazul parteneriatului, raportul va fi contrasemnat de coordonatorul de proiect a organizației partener.  
15. Raportul financiar se prezintă la Agenției pe suport de hârtie (2 exemplare) cu semnătură olografă 

și parafa instituției.  
16. Raportul financiar va fi completat cu setul de documente justificative conform (Anexa nr.4) 

devizului de cheltuieli aprobat. 
17. În cazul neexecutării unor cheltuieli destinate proiectului respectiv, se va prezenta notă 

informativă privind cauza neexecutării cheltuielilor aprobate. 



18. În cazul procurării centralizate a bunurilor materiale, în facturile fiscale se va deviza cheltuielile 

pentru fiecare proiect în parte. 
19. Mijloacele financiare bugetare alocate de la bugetul de stat pentru executarea proiectului de 

cercetare și inovare nevalorificate la 31 decembrie a anului de referință sunt restituite în contul Agentiei 

de către Beneficiar în termen de 30 de zile calendaristice. 

20. Anual  la  contul 319 ,,Investiții capitale în active nemateriale în curs de execuție” se vor reflecta 

cheltuielile privind crearea de către instituție a activelor nemateriale noi (Anexa nr.3). 

21. Anual și la raportarea finală, după caz, activele nemateriale și materiale în curs de execuție se 

trec în categoria activelor nemateriale și materiale finalizate la clasa 31 Active nefinanciare, după 

recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora și se întocmește formularul nr. MF-8 

,,Proces-verbal de recepție finală/punere în funcțiune/luare, dare în folosință a mijloacelor fixe’’. 

22. În cazul lipsei unui rezultat final al activității științifice executate în conformitate cu cadrul 

normativ în vigoare (brevete de invenții, certificate de inovație, etc) suma investiții capitale în active 

nemateriale în curs de execuție este înregistrată la cheltuieli în baza unui act de constatare/proces verbal. 

23. Activele nemateriale conform nomenclatorului din Ordinul ministrului finanțelor nr. 216 din 

28.12.2015 cuprind: 

a) brevetele - drepturile exclusive, garantate de stat pe o anumită perioadă, pentru fabricarea unui fel 

de produse, utilizarea sau vînzarea unui produs specific, de exemplu drepturile ce rezulta din brevetele 

care aparţin întreprinderii privind invenţiile, noile soiuri de plante etc.; 

 

b) emblemele comerciale şi mărcile de servire - simboluri (denumiri) înregistrate, protejate de stat, 

care acordă dreptul exclusiv de utilizare a lor pentru distingerea mărfurilor, serviciilor unor persoane 

fizice şi juridice de mărfurile şi serviciile identice ale altor persoane fizice şi juridice; 

 

c) know how - cunoştinţele tehnico-ştiinţifice, tehnologice, comerciale, financiare, organizatorice, de 

gestiune, biotehnice şi de altă natură, acumulate de întreprindere, care constituie secret comercial şi aduc 

avantaj economic (profit); 

 

d) copyright - drepturile de autor garantate de stat pentru publicarea, editarea, vînzarea operelor 

literare, muzicale, video şi de cinema, precum şi a altor opere de artă pe întreaga durată prevăzută de 

legislaţie; 

 

e) francizele - drepturile acordate de o întreprindere (un deţinător de drepturi) altei persoane fizice 

sau juridice pentru utilizarea unei formule, tehnologii din procesul de producţie sau a unui produs pentru 

un comision stabilit; 

 

f) programele informatice - setul de documentaţie tehnică şi de exploatare, precum şi complexul de 

programe pentru sistemele de prelucrare a informaţiei; 

 

g) desenele şi mostrele industriale, care reprezintă un nou tip de articol înregistrat, cu funcţie de 

utilitate şi care acordă deţinătorului documentului de protecţie dreptul exclusiv de utilizare a articolului; 

 

h) drepturile de utilizare a activelor materiale pe termen lung; 

 

i) drepturile care rezultă din documentele de protecţie, ce aparţin întreprinderii, pentru invenţii, 

mostre utile, denumirea locurilor de origine a mărfurilor, soiurilor noi de plante şi rase de animale, 

realizări de selecţie, drepturile şi privilegiile de monopol, inclusiv dreptul de rulare a filmelor, dreptul 

de utilizare şi înregistrare a locului de broker procurat, drepturile de marketing, drepturile pentru desene 

şi mostre industriale, alte tipuri de proprietate intelectuală. 

  



Anexa nr. 1 

Devizul de cheltuieli al contractului 

de finanțare a proiectelor de cercetare și inovare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Denumirea codurilor economice 

Codul 

economic 

Total Inclusiv 

Buget 

 (resurse 

generale)  

mii lei 

Cofinanțare 

(venituri 

colectate 

interne), mii lei 

Remunerarea muncii 211180    

Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii 

212100    

Deplasări de serviciu în interiorul țării 222710    

Deplasări de serviciu peste hotare 222720    

Servicii medicale 222810    

Servicii de editare 222910    

Servicii de protocol 222920    

Servicii de cercetări ştiinţifice contractate 222930    

Servicii neatribuite altor aliniate 222990    

Cheltuieli curente neatribuite la alte 

categorii 

281900    

Procurarea mașinilor și utilajelor 314110    

Procurarea activelor nemateriale 317110    

Procurarea combustibilului, carburanților și 

lubrifianților 

331110    

Procurarea pieselor de schimb 332110    

Procurarea produselor alimentare 333110    

Procurarea medicamentelor și materialelor 

sanitare 

334110    

Procurarea materialelor pentru scopuri 

didactice, științifice și alte scopuri 

335110    

Procurarea materialelor de uz gospodăresc 

și rechizite de birou 

336110    

Procurarea accesoriilor de pat, 

îmbrăcăminte, încălțămintei 

338110    

Procurarea altor materiale 339110    



Anexa nr. 2 

Raportarea cheltuielilor executate  

 

 

 

 

  

Denumirea codurilor economice 

Cheltuieli, mii lei 

Anul de gestiune 

Codul  

economic 

 

Aprobat Precizat Executat Efectiv Cofinanțare 

Remunerarea muncii 211180      

Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii 

212100      

Deplasări de serviciu în interiorul țării 222710      

Deplasări de serviciu peste hotare 222720      

Servicii medicale 222810      

Servicii de editare 222910      

Servicii de protocol 222920      

Servicii de cercetări ştiinţifice 

contractate 

222930      

Servicii neatribuite altor aliniate 222990      

Cheltuieli curente neatribuite la alte 

categorii 

281900      

Procurarea mașinilor și utilajelor 314110      

Procurarea activelor nemateriale 317110      

Procurarea combustibilului, 

carburanților și lubrifianților 

331110      

Procurarea pieselor de schimb 332110      

Procurarea produselor alimentare 333110      

Procurarea medicamentelor și 

materialelor sanitare 

334110      

Procurarea materialelor pentru scopuri 

didactice, științifice și alte scopuri 

335110      

Procurarea materialelor de uz 

gospodăresc și rechizite de birou 

336110      

Procurarea accesoriilor de pat, 

îmbrăcăminte, încălțămintei 

338110      

Procurarea altor materiale 339110      



 

Anexa nr. 3 

Capitalizarea cheltuielilor efective pentru implementarea proiectului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Denumirea codurilor economice 

Cheltuieli, mii lei 

Codul 

economic 

 

2020 2021 2022 Total 
 

Investiții capitale în active 

nemateriale în curs de execuție 

319100      

       

Active nemateriale 317100      

       

       

Total:               



Anexa nr. 4 

Documentele anexate la raportul financiar conform codului economic 

Eco (k6) Document justificativ 

211180 

212100 

1) Borderoul centralizator a salariului,lunar, anual  

2) Tabelulul de calcul pentru fiecare angajat lunar 

3) copiile ordinelor de concediu,  

4) copiile ordinelor de acordare a premiului anual și a 

premiului unic,  

5) copiile ordinelor de acordare a indicatorilor de 

performanță,  

222710 

222720 

1) Ordin de deplasare,  

2) Decont de avans,  

3) Factură fiscală 

222910 1) Factura fiscală cu indicarea titlului carții, ghidului, 

broșurei, etc.,   

2) Lista de distribuire cu semnături,  

3) Act de transmitere a materialelor editate,  

4) Copia materialului editat (primele 3 pagini) 

222920 1) Ordin de organizare a evenimentului, deviz de 

cheltuieli 

2) Factură fiscală,  

3) Lista cu semnături a participanților 

222810 

222930 

1) Factură fiscală,  

2) Contract și Act de primire-predare a lucrărilor cu 

descifrare (cantitate, preț, specificația tehnică a 

investigației) cu parafă și semnăturile de rigoare. 

222990 1) Factura fiscală,  

2) Copia Invoisului pentru publicarea articolelor,  

3) Documente bancare de confirmare a plății,  

4) Copia certificatului de participare la conferințe, 

seminare, etc 

5) Copia certificatului de brevet, etc  

6) Alte acte după caz. 

314110 

317110 

1) Factură fiscală,  

2) Act de luare la evidență 

331110 1) Factură fiscală,  

2) Foaie de parcurs,   

3) Act de casare a combustibilului 

335110 

336110 

1) Factura fiscală,  

2) Act  de casare, instalare  

 


