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INSTRUCȚIUNE 

 cu privire la finanțarea și monitorizarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic 
 

1. Instrucțiunea cu privire la finanțarea și monitorizarea proiectelor de inovare și transfer 

tehnologic (în continuare – Instrucțiune) este elaborată în temeiul prevederilor pct. 8 subpct. 22 din 

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare și 

Dezvoltare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 196 din 28 februarie 2018 (Monitorul Oficial Nr. 68-

76 art. 227 din 02.03.2018). 

2. Instrucțiunea are drept scop reglementarea procesului de finanțare și monitorizare a executării 

proiectelor de inovare și transfer tehnologic (în continuare – proiecte). 

3. Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (în continuare – Agenție) asigură finanțarea 

proiectelor declarate cîștigătoare în urma desfășurării unui concurs, prin semnarea contractelor de 

finanțare. Contractul de finanțare se încheie cu beneficiarul în termen de maximum 60 de zile lucrătoare 

de la invitația adresată acestuia de către Agenție. 

4. Proiectele se finanțează în proporție cel mult 50% din bugetul de stat și cel puțin 50% din 

cofinanțare. Suma maximă a finanțării din bugetul de stat nu poate depăși 1000,0 mii lei. Cofinanțarea 

va fi realizată din alte surse decât cele bugetare. 

5. Estimarea cheltuielilor pentru realizarea proiectelor se efectuează prin întocmirea unui deviz 

de cheltuieli, conform clasificaţiei bugetare, pentru întreg termenul de realizare. 

6. Devizul se va întocmi pe toată suma cheltuielilor (din bugetul de stat și cofinanțare), cu 

indicarea separată a acestora. Devizul va include:  

a) remunerarea personalului științific titular care face parte din echipa de cercetare și în baza 

contractelor de prestări servicii de cercetări științifice pentru netitulari, cu respectarea limitelor 

prevăzute de legislația în sectorul bugetar și cadrul normativ aferent; 

b) procurarea materiei prime, materialelor consumabile, inclusiv reactive, animale, inventar de 

laborator necesare pentru efectuarea experiențelor în scopul realizării proiectului; 

c) deplasări în interes de serviciu peste hotare și în țară conform actelor normative; 

d) servicii conexe proiectului (lucrări experimentale și de producere); 

e) achiziționarea echipamentelor tehnologice doar noi (în afara tehnicii de calcul și accesoriilor 

conexe, software, licențe, telefoane mobile, tablete, etc). 

7. În anunțul concursului, Agenția va stabili cheltuielile eligibile în condițiile pct.6 și cota 

procentuală a acestora admise în bugetul proiectului. 

8. Toate articolele de cheltuieli vor fi descifrate şi anexate la devizul de cheltuieli:  

a) lista nominală a executorilor, cu indicarea remunerării lunare, normei de muncă şi a 

categoriilor de salariaţi;  

b) listele bunurilor, utilajului, materialelor etc., cu indicarea potențialilor furnizori specializați 

și preţurilor reglementate de aceștea în vigoare la momentul elaborării cererii de finanţare (3 oferte). 

Pentru oferta selectată Beneficiarul va prezenta raport în formă liberă cu argumentarea selectării ofertei 

potrivite. 



 
 

  9. Utilizarea mijloacelor din cofinanțare pentru remunerarea personalului științific titular care 

face parte din echipa de cercetare și în baza contractelor de prestări servicii de cercetări științifice pentru 

netitulari, se va realiza cu respectarea limitelor prevăzute de legislația în sectorul bugetar pentru funcția 

anumită și cadrul normativ aferent. 

10. Cuantumul și eșalonarea tranșelor se stabilesc în contractul de finanțare, în funcție de etapele 

de realizare prevăzute. 

11. Finanțările se acordă în tranșe, prin virament bancar, din bugetul Agenției în contul 

Beneficiarului în baza raportului de activitate și financiar, însoțite de actul de predare-recepție a 

lucrărilor. 

12. La raportul financiar se anexează următoarele documente justificative: copiile actelor ce 

justifică cheltuielile efectuate (factură fiscală, bon de casă, ordine de plată prin transfer, contracte etc.). 

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

13. Raportul de activitate va fi apreciat după forma raportului conform modelului aprobat de 

Agenție. Criteriile de evaluare sunt: 

a) calitatea şi claritatea descrierii lucrului efectuat;  

b) volumul lucrului efectuat în comparaţie cu lucrul preconizat în planul calendaristic din contract; 

c) existenţa concluziilor şi recomandărilor; 

d) existenţa în anexă a documentaţiei tehnice, schemelor, mostrelor; 

e) confirmarea executării cofinanţării; 

f) modul de utilizare a mijloacelor financiare în comparaţie cu devizul iniţial. 

14. Fiecare tranșă se alocă prin rambursarea cheltuielilor prevăzute în contract la 

compartimentul bugetul de stat, după prezentarea acestora de Beneficiar, cu condiția confirmării 

efectuării cofinanțării. Suma cofinanțării confirmate nu se acceptă de a fi mai mică decât suma solicitată 

din bugetul de stat în proporție 50/50 cu suma totală indicată în contract. 

15. Ultima tranșă din cursul unui an se acordă numai după prezentarea documentelor 

justificative care garantează realizarea proiectului, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie a fiecărui 

an. 

16. Justificarea unei tranșe acordate în baza contractului de finanțare se acceptă numai în măsură 

în care cheltuielile sunt eligibile (sunt prevăzute în contract) și au fost efectuate în scopul executării 

contractului.  

17. În cazul apariției unor cheltuieli neprevăzute, Beneficiarul este obligat să anunțe în mod 

scris Agenția înainte de efectuarea cheltuielilor. Cheltuielile efectuate fără coordonare nu vor fi 

considerate eligibile. 

18. În termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea proiectului, Beneficiarul este obligat să 

depună la sediul Agenției raportul final de activitate, pe suport de hârtie în 2 exemplare și în format 

electronic. 

19. Beneficiarul va prezenta rezultatele proiectului pentru audierile publice organizate de 

Academia de Științe a Moldovei. 

20. Nerespectarea de către beneficiari a obligațiunilor asumate prin contractele de acordare a 

finanțărilor atrage obligarea acestora la restituirea integrală a sumelor primite. 

21. În urma verificării documentelor justificative pentru fiecare tranșă, Agenția este în drept să 

micșoreze volumul de finanțare din bugetul de stat proporțional cu volumul fondurilor utilizate de 

beneficiar pentru acoperirea altor cheltuieli decât cele eligibile. 

22. În urma verificării raportului financiar final, Agenția va solicita de la Beneficiar recuperarea 

fondurilor utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decât cele eligibile. 

23. Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerambursabile este supus 

controlului Agenției, precum și organizațiilor cu atribuții în domeniul controlului financiar-fiscal, în 

conformitate cu prevederile legale. 

24. Agenția are dreptul să monitorizeze proiectele prin solicitări scrise și la fața locului, atât în 

perioada de valabilitate a contractului de finanțare, cât și ulterior validării raportului final, timp de 5 

ani de la finalizarea proiectului. 



 
 

25. Beneficiarul va întreprinde măsuri în vederea promovării rezultatelor proiectului și va 

participa, în acest sens, la evenimentele organizate de Agenție. 

   26. Mijloacele fixe vor fi procurate conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 131 

din 03.07.2015 cu privire la achizițiile publice. 

   27. Mijloacele fixe procurate sau confecționate pe parcursul realizării proiectului din surse 

bugetare și/sau cofinanțare vor rămâne în proprietatea Beneficiarului cu obligația de păstrare timp de 

5 ani cel puțin. 

   28. În cazul în care mijloacele fixe procurate nu servesc la desfășurarea proiectului, Beneficiarul 

este obligat în timp de 5 zile calendaristice să înștiințeze în scris Agenția pentru rezolvarea în comun a 

cauzei. În caz contrar, Agenția poate solicita recompensarea resurselor financiare alocate din bugetul 

de stat pentru mijloacele fixe respective, cu luare în considerare a uzurii acestora. 

   29. În condițiile p.28, dacă cauza nu este soluționată, mijloacele fixe pot fi vândute la licitație 

de către Beneficiar, iar resursele financiare obținute vor fi rambursate în bugetul de stat. 

30. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, Beneficiarul 

este obligat în termen de 15 zile să returneze Agenției sumele primite. 

31. Contractele de finanțare pot fi reziliate unilateral pe deplin drept, fără a fi necesară 

intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin 

care pârții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu şi-a îndeplinit obligațiile contractuale. Notificarea va 

putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau 

îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale. 

 32. Prezenta Instrucțiune intră în vigoare la data aprobării de către Agenție. 

 


