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Рriч iпd apro Ь are а Iпs truc| iuп i i
cu privire la procesul dе.fiпапуаrе

si moпitorizare а executdrii coпtractelor
de fiпапуаrе priviпd realizarea proiectelor
diп dоmепiilе cercetdrii Ei iпovdrii

Nr. 33

in temeiul агt. 1 l gi art. б l lit. Ь), e)-h), k), п) din Codul сu рriчirе la 9tiin{6 9i iпочаrе al Republicii
Moldova пr.259 din 15.07.2004, republicat (Monitorul Oficial al R.Moldova пr.58-66/1зl din
2з,02,2018), сопfоrm pct. 8 subpct. 6),7),l2), l8), 22) diп Regulamentul cu рriчirе la organizarea 9i
func{ionarea Agen{ieiNa{ionale pentru Сеrсеtаrе 9i Dezvoltare, арrоЬаt рriп НоtбrАrеа Guчеrпului пr.
196 din 28.02.2018 cu рrivirе la organizarea 9i functionarea Agenliei Nationale pentru Сеrсеtаrе 9i
Dezvoltare (Monitorul Oficial al R.Моldочапr.68-76122'7 dtп 02.0З.20l8), рсt.4З-60 din Metodologia
de fiпапtаrе а рrоiесtеlоr din domeniile сеrсеtirii qi inovirii арrоьаtё рriп Ноtёrбrеа Gччеrпulчi пr.
382 din 01.08.2019 (Monitorul Oficial пr.256-2591507 din 16.08.2019), рсt.28-зO,з4,з,7,з8,40 din
Regulamentul de organizare 9i desйqurare а рrоgrаmеlоr de postdoctorat пr. 499 din 29.05.2018
(Monitorul Oficial пr. 176-180 din 01.06.20l8), ?п scopul monitorizёrii procesului de fiпап{аrе а
proiectelor din domeniile сеrсеtёrii gi inovёrii,

1.
DISPUN:

se арrоьй Instruc{iunea cu рrivirе la рrосеsчl de fiпап{аrе qi monitorizare а ехесutёrii сопtrасtеlоr
de finantare privind rеаlizаrеа рrоiесtеlоr din domeniile сеrсеtёrii qi inovirii, conform anexei.
Direclia management institu{ional va asigura publicarea prezentei dispozilii ре pagina web
oficialб а agen{iei.

сопtrоlчl executёrii prezentei dispozilii mi-l asum.

,,

3.

ýef direc{ie Vadim IATCHEVICI



Anexă 

la Dispoziția nr. 33  

din 30 septembrie 2022 

 

 

INSTRUCȚIUNEA  

cu privire la procesul de finanțare și monitorizare a executării contractelor de finanțare 

privind realizarea proiectelor din domeniile cercetării și inovării 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

1. Agenția Națională pentru Cercetare şi Dezvoltare (în continuare Agenția) în scopul 

implementării politicii de stat finanțează domeniile cercetării și inovării în baza prevederilor HG 

nr. 382/2019, acordurilor internaționale și contractelor de finanțare. 

2. Finanțarea domeniilor cercetării și inovării poate fi efectuată total sau parțial din sursele 

bugetului de stat, sursele externe, precum și alte mijloace financiare. 

3. Agenția organizează și desfășoară monitorizarea, supravegherea şi verificarea 

sistematică a activităților din punctul de vedere al performanțelor şi al eficienței folosirii resurselor 

umane, materiale şi financiare, precum şi concepere de măsuri adecvate pentru atingerea 

obiectivelor de către organizația Beneficiar al finanțării (în continuare – Beneficiar). 

4. Agenția, din bugetul de stat, finanțează și monitorizează implementarea proiectelor din 

domeniile cercetării și inovării, precum sunt proiecte din program de stat, proiecte de inovare și 

transfer tehnologic, proiecte bi-/multilatrale, programe de postdoctorat, alte tipuri de proiecte 

finanțate în bază de concurs. Finanțarea proiectelor de cercetare şi inovare se efectuează în limitele 

alocaţiilor aprobate în acest scop în legea bugetară anuală.  

5. Agenția finanțează și monitorizează proiectele din domeniile cercetării și inovării în 

baza contractelor încheiate și în limitele alocațiilor bugetare prevăzute și agreate cu Beneficiar. 

6. Finanțarea proiectelor din domeniile cercetării și inovării pentru organizațiile de drept 

public fără autonomie financiară, are loc din alocațiile distribuite fondatorului ca urmare a 

ordinului de finanțare emis de Agenție, care este adus la cunoștința Ministerului Finanțelor și 

fondatorului beneficiarului. 

7. Fondatorul va distribui mijloacele financiare în baza Ordinului de finanțare aprobat de 

Agenție. 

8. Finanțarea proiectelor din domeniile cercetării și inovării pentru organizațiile din 

domeniile cercetării și inovării cu autonomie financiară se efectuează direct de Agenție. 

9. Ordinul de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării făcut public, 

servește temei de a încheia contractul de finanțare pentru implementarea proiectelor din domeniile 

cercetării și inovării dintre Agenție și beneficiari/organizațiile partenere. 

 

II. FINANŢAREA PROIECTELOR DE CERCETARE ŞI INOVARE 

10. Finanțarea proiectelor de cercetare şi inovare se efectuează în baza contractului de 

finanțare, elaborat în corespundere cu modelul din Anexa nr. 2 a HG nr. 382/2019. 

11.  Contractul de finanțare se încheie cu Beneficiarul în termen de maximum 60 de zile 

lucrătoare de la data publicării Ordinului de finanțare. Neperfectarea în termen a contractului de 

finanțare de către Beneficiar, atribuie dreptul Agenției de a redistribui finanțarea.  

12. Beneficiarul va elabora contractul de finanțare conform activităților din cadrul 

proiectului din domeniile cercetării și inovării declarat câștigător de către Agenție. Părțile sunt în 
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drept să negocieze clauzele contractului de finanțare în limitele proiectului declarat câștigător, 

prevederile introduse unilateral de beneficiar în contractul de finanțare ce nu corespund proiectului 

declarat câștigător, acordă Agenției dreptul de a refuza semnarea contractului.  

13. În cazul clusterelor/parteneriatelor dintre organizațiile din domeniile cercetării și 

inovării, Agenția va încheia contractul de finanțare cu fiecare dintre aceștea. Subiecții 

parteneriatului vor agrea în acordul de colaborare liderul proiectului responsabil pentru 

implementarea proiectului din domeniile cercetării și inovării în numele parteneriatului. 

14. Modificarea devizului de cheltuieli poate avea loc în condițiile proiectului din domeniile 

cercetării și inovării declarat câștigător și se pot referi doar cheltuielile declarate eligibile în 

condițiile concursului. 

15. În baza contractului de finanțare, beneficiarii și organizațiile partenere vor angaja 

membrii echipei în temeiul ordinelor de angajare, respectând componența echipei din contractul 

de finanțare și termenii optimi pentru realizarea eficientă a activităților prevăzute în proiectului 

din domeniile cercetării și inovării. 

16. Neangajarea membrilor echipei în termen de 30 zile calendaristice după semnarea 

contractului de finanțare, rezervă dreptul Agenției de a micșora fondul de remunerare a muncii 

prevăzut în contractul de finanțare. 

17. În vederea recepționării primei tranșe, în termen de 60 zile calendaristice după semnarea 

contractului de finanțare, beneficiarii și organizațiile partenere vor prezenta Agenției acte 

confirmative cu privire la antrenarea echipei în activitatea proiectelor din domeniile cercetării și 

inovării și alte documentele primare ce justifică volumul mijloacelor financiare pentru prima 

tranșă. 

18. Tranșele se alocă după prezentarea documentelor justificative pentru resursele 

financiare planificate pentru tranșa următoare, în baza actului de primire-predare și facturii fiscale 

non livrare, inclusiv în cazul clusterelor/parteneriatelor. 

19. Actul de primire-predare va reflecta activitățile executate din planul de realizare a 

proiectului din domeniile cercetării și inovării, conform contractului de finanțare.  

20. În cazul în care conducătorul proiectului nu prezintă, în termen, documentele 

justificative privind mijloacele financiare necesare sau cele utilizate, sau prezintă acte 

necorespunzătoare, servește temei pentru nealocarea mijloacelor financiare.  

21. Cheltuielile eligibile în baza p.49 din HG nr.382/2019 pentru a fi reflectate în bugetul 

proiectului de cercetare şi inovare din bugetul de stat sunt descrise în Metodologia privind 

întocmirea devizelor de cheltuieli aferente executării proiectelor de cercetare și inovare și de 

raportare a acestora, aprobată de Agenție. 

22. Agenția stabilește cheltuielile eligibile şi cota procentuală a acestora admise în bugetul 

proiectului de cercetare şi inovare în condițiile concursului.  

23. În cazul în care nu sunt respectate cheltuielile prevăzute în devizul de cheltuieli din 

contractul de finanțare, Agenția este în drept să nu accepte cheltuielile efectuate contrar 

contractului, să micșoreze bugetul contractului de finanțare prin acord adițional sau alte măsuri 

coercitive (să sisteze finanțarea proiectului), în conformitate cu legislația.  

24. Pe parcursul implementării proiectului, în cazul apariției necesității de modificare a 

cheltuielilor, beneficiarul este obligat să anunțe în mod scris Agenția înainte de efectuarea 

cheltuielilor. Cheltuielile efectuate fără coordonarea Agenției sunt considerate neeligibile. 

25. Nu sunt eligibile pentru proiectele din domeniile cercetării şi inovării cheltuielile pentru 

menținerea şi dezvoltarea infrastructurii publice din domeniile cercetării şi inovării utilizate în 

cadrul proiectului şi cheltuielile de salarizare a personalului administrativ şi tehnic. 
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26. Volumul finanțării din bugetul de stat a proiectului poate fi modificat pe durata 

contractului în cazul modificării legii bugetare anuale sau în baza prevederilor contractuale, în 

raport cu majorarea salariilor, fluctuarea costului reagenților, echipamentelor în cadrul proiectelor 

de inovare etc. În cazul modificării finanțării (în special spre micșorare) se pot modifica clauzele 

contractuale (termene, rezultate, livrări, număr de participanți etc.) în baza negocierilor dintre 

beneficiarii proiectului şi Agenție.  

27. Se interzice schimbarea destinației mijloacelor financiare prevăzute în contractul de 

finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării. 

28. În cazul apariției unor piedici de realizare a activităților în termeni prevăzuți în 

contractul de finanțare, beneficiarul/partenerul este obligat să anunțe în mod scris Agenția în 

termen de 10 zile calendaristice. Neanunțarea imediată a Agenției și tergiversarea activităților de 

către beneficiar/partener, va fi considerat drept încălcare a prevederilor contractului de finanțare, 

punând în pericol realizarea proiectului cu succes. 

29. Beneficiarul va asigura monitorizarea activității conducătorului de proiect privind 

respectarea anexelor 2.1, 2.2, și 2.3 din contractul de finanțare. 

30. Modificarea componenței echipei din contractul de finanțare poate avea loc în 

următoarele cazuri (cu excepția programului postdoctorat): 

a) Cererea de demisie; 

b) Încetarea contractului de muncă (conform art. 81-83 din Codul muncii); 

c) Suspendarea contractului individual de muncă; 

d) Incapacitate de muncă; 

e) Încălcarea normelor de etică a cercetătorului; 

f) Alte temeiuri prevăzute de legislația în vigoare. 

31. Modificarea componenței echipei va fi examinată preliminar de Senatul/Consiliul 

științific al beneficiarului/organizației partenere, la inițiativa conducătorului de proiect. Demersul 

scris al conducătorului beneficiarului/organizației partenere subsemnat de conducătorul de proiect 

cu privire la modificarea componenței echipei, cu anexarea Deciziei Senatului/Consiliului științific 

și documentelor justificative, se prezintă Agenției (conform modelului elaborat și publicat) pentru 

coordonare. 

32. Modificarea conducătorului de proiect va fi examinată preliminar de Senatul/Consiliul 

științific al beneficiarului/organizației partenere, la inițiativa conducătorului de proiect sau în 

condițiile pct.30 din prezenta Instrucțiune. Demersul scris al conducătorului 

beneficiarului/organizației partenere, cu anexarea Deciziei Senatului/Consiliului științific și 

documentelor justificative, se prezintă Agenției (conform modelului elaborat și publicat) pentru 

coordonare. 

33. Modificarea programului de realizare și/sau devizului de cheltuieli va fi examinată 

preliminar de Senatul/Consiliul științific al beneficiarului/organizației partenere, la inițiativa 

conducătorului de proiect. Demersul scris al conducătorului beneficiarului/organizației partenere 

subsemnat de conducătorul de proiect cu privire la modificarea programului de realizare și/sau 

devizului de cheltuieli, cu anexarea Deciziei Senatului/Consiliului științific și documentelor 

justificative, se prezintă Agenției (conform modelului elaborat și publicat) pentru aprobare. 

34. În cazul în care modificările devizului de cheltuieli la contractul de finanțare sunt 

operate fără aprobarea Agenției, cheltuielile efectuate sunt considerate contrar prevederilor 

contractuale și se restituie în contul Agenției. 
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35. În cazul în care, în cadrul organizaţiei beneficiare/partenere nu există Senatul/Consiliul 

științific, demersul scris va fi înaintat de către conducătorului beneficiarului/organizației partenere 

subsemnat de conducătorul de proiect şi contabil şef, în cazul modificării devizului de cheltuieli. 

36. Mijloacele financiare alocate de la bugetul de stat pentru executarea proiectului de 

cercetare și inovare nevalorificate la sfîrșitul anului, se restituie obligatoriu de către Beneficiar în 

contul Agenției până la 31 ianuarie a anului următor. 

37. În cazul nerespectării de către beneficiar a prevederilor contractului de finanțare, 

Agenția poate dispune rezoluțiunea contractului. În această situație, beneficiarul are obligația 

restituirii sumelor nevalorificate primite în cadrul contractului sau celor utilizate contrar clauzelor 

contractului de finanțare. 

38. Beneficiarul, după caz partenerul, va fi notificat preliminar de către Agenție în termen 

de 30 zile calendaristice, pînă la dispunerea rezoluțiunii. 

39. Agenția nu va deconta cheltuielile prezentate în afara termenului de raportare, indiferent 

de motivele imputabile de beneficiar.  

 

III. MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA PROIECTELOR DE CERCETARE 

ŞI INOVARE 

40. Agenția asigură monitorizarea implementării proiectelor de cercetare și inovare, precum 

și rezultatelor obținute urmare a implementării acestora. 

41. Pentru efectuarea lucrărilor de evaluare, monitorizare și audit documentar la fața locului, 

a implementării proiectelor finanțate din sursele bugetului de stat, surse externe sau alte mijloace 

financiare, Agenția este în drept să atragă specialiști, să înființeze comisii și grupuri de experți pe 

perioade determinate. 

42. Agenția desfășoară monitorizarea tehnică și financiară. Monitorizarea tehnică reprezintă  

verificarea utilizării resurselor și a realizării lucrărilor din punctul de vedere al performanțelor 

implementării proiectului finanțat din domeniile cercetării și inovării. Monitorizarea financiară 

reprezintă verificarea eficienței folosirii resurselor umane, materiale şi financiare în 

implementarea proiectului finanțat. 

43. Monitorizarea tehnică și financiară poate fi: 

1)  din punct de vedere a modalității de organizare: 

a) Planificată - constă în verificarea implementării proiectului conform programului de 

lucru;  

b) Inopinată - constă în verificarea neașteptată a anumitor aspecte punctuale ce rezultă din 

implementarea proiectului.  

2) din punct de vedere a aspectelor supuse monitorizării: 

a)  Generală - constă în verificarea în ansamblu a implementării proiectului; 

b)  Tematică - constă în verificarea anumitor particularități/activități specifice executate în 

cadrul proiectului. 

3) din punct de vedere a periodicității: 

 a) Ex-ante – constă în verificarea condițiilor de realizare a proiectului înainte de semnare a 

contractului de finanțare; 

b) Contantă - constă în verificarea financiară continuă a implementării proiectului;  

 c) Ex-post - constă în verificarea documentară sau în teren a gestionării/implementării 

rezultatelor proiectului după terminarea contractului de finanțare; 

44. Înainte de semnare a contractului de finanțare, în cazul unor neclarități, Agenția poate 

efectua monitorizarea Ex-ante în vederea verificării condițiilor de realizare a proiectului. 
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45. În cazul de care informațiile prezentate în propunerea de proiect sau proiectul 

contractului de finanțate nu corespund cu documentele prezentate la solicitarea Agenției sau 

constatate în teren, Agenția poate solicită măsuri de remediere a neconcordanțelor sau renunța la 

semnarea contractului, cu argumentarea respectivă. 

46. După semnarea contractului de finanțare rocedura de monitorizare se efectuează 

conform următoarelor etape: 

1) Recepționarea, examinarea și aprobarea după caz a actelor de primire-predare prezentate 

de către beneficiari cu anexarea actelor primare și altor documente ce justifică volumul 

mijloacelor financiare; 

2) Recepționarea, examinarea și aprobarea după caz a modificărilor la devizele de cheltuieli; 

3) Asigurarea procedurii de raportare intermediare/anuale și finale; 

4) Asigurarea transparenței actelor emise de Agenție/Consiliu/Comisii prin publicarea 

acestora pe pagina web oficială. 

47. În termen de 60 zile calendaristice după semnarea contractului de finanțare, Agenția 

monitorizează prezentarea de către beneficiarii și organizațiile partenere a actelor confirmative cu 

privire la antrenarea echipei în activitatea proiectelor din domeniile cercetării și inovării și altor 

documente primare ce justifică volumul mijloacelor financiare pentru prima tranșă. 

48. Pe parcursul anului Agenția publică pe pagina web oficială anunțurile cu instrucțiuni 

privind prezentarea actelor de predare-recepție a lucrărilor în cadrul proiectelor de cercetare și 

inovare în vederea efectuării tranșelor următoare. 

49. Agenția elaborează formularele model pentru modificări ale devizelor de cheltuieli după 

caz, în conformitate cu prevederile contractuale, și le publică pe pagina web oficială. 

50. Termenul limită pentru prezentarea modificărilor la echipa, programul de realizare și 

devizul de cheltuieli a proiectului de cercetare și inovare se indică în contact de finanțare. 

51. Agenția va examina pentru acceptare doar modificările bineargumentate și tipurile de 

cheltuieli în conformitate cu Metodologia privind întocmirea devizelor de cheltuieli aferente 

executării proiectelor de cercetare și inovare și de raportare a acestora, aprobată de Agenție. 

52. În cazul neacceptării modificărilor beneficiarii vor fi informați verbal sau în scris. 

53. Pe parcursul derulării contractului, beneficiarii de finanțare au obligația să prezinte orice 

informație cu privire la derularea activităților stipulate în contractul de finanțare, pe care Agenția 

o poate solicita în modul și în termenele stabilite. 

54. În cazul nerespectării termenului de prezentare a documentelor, cerințelor față de 

documente și/sau eschivarea de a prezenta documentele necesare, Agenția este în drept să 

suspendeze finanțarea până la înlăturarea obiecțiilor. 

55. Agenția, în coordonare cu Ministerul Educației și Cercetării şi Academia de Ştiinţe a 

Moldovei, elaborează şi publică pe pagina web oficială (www.ancd.gov.md) formularul-tip al 

rapoartelor anuale şi finale privind realizarea proiectelor din domeniile cercetării şi inovării. 

56. Beneficiarul va prezenta pentru fiecare proiect din domeniile cercetării și inovării, 

separat, un raport științific și un raport financiar.  În cazul cofinanțării, la raportul financiar se va 

prezenta documentele confirmative. 

57. Raportarea financiară anuală și finală va include capitolul ,,Investiții capitale în active 

nemateriale în curs de execuție” ce reflectă cheltuielile privind crearea de către instituție a activelor 

nemateriale noi, unde activele nemateriale și materiale în curs de execuție se trec în categoria 

activelor nemateriale și materiale finalizate după recepția, darea în folosință sau punerea în 

funcțiune a acestora în baza formularul nr. MF-8 ,,Proces-verbal de recepție finală/punere în 

funcțiune/luare, dare în folosință a mijloacelor fixe”. 

http://www.ancd.gov.md/
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58. 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 etc. 

59. Rapoartele științifice anuale şi raportul final privind implementarea proiectelor din 

domeniile cercetării şi inovării se publică pe paginile web oficiale ale beneficiarului, Agenției şi 

Academiei de Științe a Moldovei. 

60. În baza rezultatelor raportării anuale, Consiliul Agenției va examina prelungirea 

finanțării proiectului sau rezoluțiunea contractului, de comun acord cu autoritatea publică 

fondatoare a beneficiarului respectiv, cu restituirea de către beneficiar a mijloacelor financiare 

utilizate contrar prevederilor contractuale.  

61. Decizia privind prelungirea finanțării sau rezoluțiunea contractului se aprobă de 

Consiliul Agenției, de comun acord cu autoritatea publică fondatoare a beneficiarului respectiv.  

62. Raportul financiar final și raportul științific final, însoțit de avizul secției Academiei de 

Științe a Moldovei, va fi acceptat sau respins de Agenție cu argumentarea respectivă. 

63. În cazul în care Consiliul Agenției constată că rezultatele finale raportate de beneficiar 

nu corespund rezultatelor prevăzute în propunerea de proiect și în contractele de finanțare, sumele 

neutilizate după finalizarea proiectului, sau utilizate contrar prevederilor contractuale, se virează 

de beneficiar în bugetul de stat în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data finalizării 

proiectului sau sistării realizării acestuia. 

64. Pentru monitorizarea Ex-post, Agenția poate să monitorizeze documentar sau în teren 

gestionarea/implementarea rezultatelor proiectului și să solicite informații de la Beneficiar timp de 

5 ani după terminarea proiectului. 

65. În cazul neprezentării informațiilor solicitate sau neasigurării accesului pentru vizita în 

teren, Benefiarul va comite încalcări a cadrului normativ cu consecințe prevăzute în legislație. 

66. După finalizarea fiecărui an, Agenția elaborează raportul anual consolidat privind 

implementarea proiectelor de cercetare şi inovare prevăzute în Programul național în domeniile 

cercetării şi inovării, pe care îl prezintă Guvernului până la data de 30 martie şi îl publică pe pagina 

web oficială a Agenției. 

 

IV. PARTICULARITĂȚILE FINANȚĂRII ȘI MONITORIZĂRII UNOR TIPURI 

DE PROIECTE DIN DOMENIILE CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 

a) Proiecte de inovare şi transfer tehnologic 

67. Finanţarea se alocă pe parcursul anului în suma aprobată în contractul de finanțare. 

68. Cofinanțarea trebuie să fie confirmată conform Planului calendaristic din contractul de 

finanțare anticipat tranșei din bugetul de stat. 

69. Se verifică corespunderea raportului de cofinanțare cu devizul de cheltuieli din contract 

și se aprobă sau se expediază spre corectare. În cazul în care și după corectare, raportul prezentat 

nu corespunde cu devizul de cheltuieli din contract, sau raportul nu este prezentat în general la 

solicitarea Agenției, proiectul poate fi stopat din lipsa prezentării cofinanțării corespunzătoare, 

cu înștiințarea beneficiarului și trimiterea invitației spre contractare următorului cîștigător din 

lista proiectelor cîștigătoare.  

70. În cazul aprobării raportului de cofinanțare, se virează tranșă din bugetul de stat în contul 

Beneficiarului, în baza facturii fiscale (non-livrare) și actului de predare-recepție a lucrărilor, cu 

anexarea documentelor ce justifică cheltuielile planificate: ordine de angajare sau contracte de 

muncă, contracte de achiziții, invoice, alte documente după caz. 
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71. Suma fiecărei tranșe din bugetul de stat nu va depăși suma cofinanțării confirmate în 

raport cu costul proiectului. 

72. În vederea confirmării lucrărilor realizate în proiect, Beneficiarul va prezenta raportul 

financiar privind utilizarea surselor primite din bugetul de stat și raportul de activitate. 

Rapoartele vor fi analizate în corespundere cu Planul calendaristic și Devizul de cheltuieli din 

contract. Rapoartele se aprobă sau se expediază spre corectare. Dacă raportul nu este aprobat sau 

nu este prezentat, proiectul rămîne la etapa respectivă pentru clarificări, în vederea luării deciziei 

de continuare a proiectului. 

73. La expirarea termenului de 12 luni de la data începerii proiectului, Beneficiarul va 

prezenta raportul financiar privind utilizarea surselor primite din bugetul de stat și raportul de 

activitate.  

74. Organizațiile fără autonomie financiară care sunt finanțate de fondator și cărora se 

deschide finanțarea pentru toată suma din bugetul de stat prin plan, vor utiliza mijloacele 

bugetare în sctrictă conformitate cu proporția cofinanțării prezentate de cofinanțator și aprobată 

de Agenție. În cazul în care cofinanțarea nu va fi realizată în întregime pe parcursul 

implementării proiectului, organizațiile fără autonomie financiară nu vor avea dreptul să 

utilizeze mijloacele bugetare neacoperite cu cofinanțare. 

75. Cheltuielile din bugetul de stat și cofinanțare vor fi raportate prin prezentarea 

documentelor ce atestă efectuarea plăților și recepționarea bunurilor/serviciilor: ordin de plată 

cu confirmarea băncii, bon de casă, contract, factură, declarație vamală, alte documente după 

caz. Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanță cu perioada desfășurării 

proiectului. 

b) Proiecte bi-/multilaterale 

76. Organizarea concursului pentru finanțarea proiectelor bi-/multilaterale și 

monitorizarea implementării acestora este în temeiul Acordurilor bi-/multilaterale încheiate între 

Agenție și partener. 

77. Pentru proiectele bi-/multilaterale, prevederile acordurilor internaționale sunt 

superioare celor naționale. În cazul în care prevederile acordurilor internaționale nu prevăd norme 

specifice monitorizării și implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării, se vor 

aplica normele naționale.  

c) Programul de postdoctorat 

78. Finanțarea din sursele bugetului de stat a programului de postdoctorat este pentru 24 

luni. Bursa postdoctorandului se achită lunar, în baza actului de primire – predare a lucrărilor, 

pentru celelalte cheltuieli mijloacele financiare se virează în baza documentelor justificative. 

79. Se permite acordarea perioadei de grație pe o perioadă de 1 an, fără finanțare de la 

bugetul de stat. Cererea postdoctorandului cu privire la acordarea perioadei de grație va fi 

examinată de Senatul/Consiliul științific al beneficiarului, conform Regulamentului intern. 

Demersul scris al beneficiarului, subsemnat de postdoctorand, însoțit de documentele justificative 

se va examina de Agenție, cu informarea Consiliului Agenției și părților interesate. 

80. Se permite suspendarea programului de postdoctorat, în condițiile stabilite prin 

Regulamentul instituțional, pe durata de timp care nu depășesc cumulativ 1 an, în perioada 

respectivă finanțarea de la bugetul de stat se suspendă. Ulterior, durata programului de postdoctorat 

se prelungește corespunzător. 

81. Cererea postdoctorandului cu privire la suspendarea programului de postdoctorat va fi 

examinată de Senatul/Consiliul științific al beneficiarului. Demersul scris al beneficiarului, 
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subsemnat de postdoctorand, însoțit de documentele justificative ce întemeiază suspendarea 

programului se va aproba de Agenție, cu informarea părților interesate. 

82. Cu privire la circumstanțele legate de suspendarea programului de postdoctorat sau 

acordarea perioadei de grație, beneficiarul va informa Agenția în termen de 10 zile calendaristice 

de la decizia Senatului/Consiliului științific al beneficiarului. 

83. Cheltuielile eligibile în programul de postoctorat sunt: bursa postoctorandului, 

cheltuieli de cercetare, cheltuieli pentru mobilități, inclusiv taxa de participare și cheltuieli legate 

de editare/publicarea monografiilor, articolelor științifice, revistelor științifice, inclusiv cotizația 

de publicare și cheltuieli de birotică. 

84. Beneficiarul este obligat, după încheierea programului de postodoctorat, să informeze 

Agenția despre susținerea publică a tezei de doctor habilitat cu obținerea titlului de doctor habilitat. 

În cazul nesusținerii tezei de doctorat de către postodoctorand, beneficiarul va informa anual, până 

la 15 decembrie, Agenția despre motivele neobținerii rezultatelor programului. 

85. În cazul în care postdoctorandul nu susține public teza de doctor habilitat cu obținerea 

titlului de doctor habilitat sau sinteza lucrărilor, în termen de 3 ani de la semnarea contractului de 

finanțare pentru primul an, beneficiarul se obligă să restituie Agenției mijloacele financiare alocate 

de la bugetul de stat. 

86. Volumul alocațiilor din bugetul de stat neutilizat după încheierea programului, sau în 

cazul în care programul nu a fost încheiat se virează de către beneficiar în bugetul de stat în termen 

de maxim 30 zile de la data data încheierii programului sau sistării realizării acestuia.  

87. În cazul cofinanțării programului de postdoctorat, beneficiarul va prezenta 

documentele confirmative privind cofinanțarea din alte surse decât bugetul de stat. 

 

V. SANCȚIUNI 

88. În cazul nerespectării de către Beneficiar a prevederilor contractuale ce au condus la 

nerealizarea proiectului de cercetare și inovare, Agenția poate dispune rezoluțiunea contractului. 

În această situație, Beneficiarul are obligația restituirii sumelor primite în cadrul contractului și 

nevalorificate sau utilizate contrar clauzelor contractului.  

89. Din momentul rezoluțiunii contractului sau din momentul notificării privind 

rezoluțiunea acestuia, Beneficiarul întreprinde imediat măsurile necesare pentru încheierea 

executării activităților, la termen și fără întârziere, în vederea reducerii la minimum a cheltuielilor. 

 

VI. DISPOZIȚII FINALE 

90. Orice comunicare, solicitare, informare sau notificare în legătură cu implementarea 

proiectelor din domeniile cercetării și inovării se fac pentru fiecare proiect separat în formă scrisă, 

cu respectarea procedurii administrative. 

91. Prezenta Instrucțiune se completează cu prevederile legale în vigoare și intră în vigoare 

de la data aprobării. 

 

 

 

 


