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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Pentru Merit în grad de Mare Ofiþer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 99 din Constituþia României, precum ºi ale art. 3 alin. (3), ale
art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III ºi ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de
decoraþii al României, cu modificãrile ulterioare,
la propunerea ministrului afacerilor externe,
pentru sprijinul acordat poporului român ºi meritele deosebite în promovarea ºi dezvoltarea relaþiilor dintre
România ºi Organizaþia Naþiunilor Unite, în special cu Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul naþional Pentru
Merit în grad de Mare Ofiþer domnului Mark Malloch Brown,

administratorul
Dezvoltare.

Programului

Naþiunilor

Unite

pentru

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 10 octombrie 2003.
Nr. 617.
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ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI TINERETULUI

ORDIN
pentru aprobarea unor modele de documente necesare aprobãrii, contractãrii ºi monitorizãrii
unor proiecte de integrare economicã ºi culturalã între România ºi Republica Moldova
Având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 266/2003 privind alocarea sumei de 119,978 miliarde lei din
Fondul la dispoziþia Guvernului României pentru relaþiile cu Republica Moldova pe anul 2003, din care: 30,0 miliarde lei
pentru finanþarea retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societãþii Române de Televiziune pe teritoriul Republicii
Moldova, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Românã de Televiziune, ºi 89,978 miliarde lei pentru
finanþarea unor proiecte de integrare economicã ºi culturalã între România ºi Republica Moldova,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi
Tineretului,
ministrul educaþiei, cercetãrii ºi tineretului emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se aprobã urmãtoarele modele de documente
necesare aprobãrii, contractãrii ºi monitorizãrii unor proiecte
de integrare economicã ºi culturalã între România ºi
Republica Moldova:
a) Contractul de finanþare a proiectelor de integrare economicã ºi culturalã între România ºi Republica Moldova,
prevãzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin, cu anexele:
Ñ Centralizator cu decontãrile lunare Ñ anexa nr. I la
contractul de finanþare;
Ñ Schema de realizare a proiectelor Ñ anexa nr. II la
contractul de finanþare;
Ñ Categorii de cheltuieli Ñ anexa nr. III la contractul
de finanþare;
Ñ Deviz antecalcul estimativ Ñ anexa nr. IV la contractul de finanþare;
Ñ Nota de fundamentare a manoperei Ñ anexa nr. V
la contractul de finanþare;
b) Cerere de platã pentru realizarea lucrãrilor de cercetare-dezvoltare la proiectul de integrare economicã ºi culturalã dintre România ºi Republica Moldova, prevãzutã în
anexa nr. 2 la prezentul ordin;
c) Proces-verbal de avizare de fazã la proiectul de integrare economicã ºi culturalã dintre România ºi Republica
Moldova, prevãzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin;

d) Raport de activitate al fazei, prevãzut în anexa nr. 4
la prezentul ordin;
e) Deviz postcalcul, prevãzut în anexa nr. 5 la prezentul
ordin;
f) Convenþie de avans, prevãzutã în anexa nr. 6 la prezentul ordin;
g) Raport de finalizare a proiectului, prevãzut în anexa
nr. 7 la prezentul ordin;
h) Raport anual de activitate privind desfãºurarea proiectului de integrare economicã ºi culturalã dintre România
ºi Republica Moldova, prevãzut în anexa nr. 8 la prezentul
ordin.
Art. 2. Ñ Anexele nr. 1Ñ8 fac parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 3. Ñ Direcþiile de specialitate din cadrul Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului, Colegiul consultativ pentru cercetare, dezvoltare ºi inovare, prin comisia de specialitate a acestuia, precum ºi unitãþile contractoare vor duce
la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaþiei, cercetãrii ºi tineretului,
Alexandru Athanasiu
Bucureºti, 24 iulie 2003.
Nr. 4.633.
ANEXA Nr. 1

Contractor
Nr. É.............. din ...............É

Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului
Nr. É din ÉÉÉ

CONTRACT DE FINANÞARE
a proiectelor de integrare economicã ºi culturalã între România ºi Republica Moldova
Nr. ÉÉ GUV M din ÉÉ*)
Între:
Ñ Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului (M.E.C.T.), cu sediul în Bucureºti, str. I. D. Mendeleev nr. 21Ñ25,
sectorul 1, CP 70168, telefon (021) 212.85.59, http://www.mct.ro/, cont nr. 2371012011472459, deschis la Trezoreria
*) Numãrul de contract se atribuie de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului.
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Municipiului Bucureºti, reprezentat prin ministrul educaþiei, cercetãrii ºi tineretului Alexandru Athanasiu, în calitate de autoritate contractantã, ºi
Ñ ......................................................................................................................................................................................,
(denumirea completã ºi prescurtatã a unitãþii*)

cu sediul în ÉÉÉÉÉÉÉÉ........................................, cod poºtal ÉÉ..............É, str. ÉÉÉ...............ÉÉÉÉ nr. ..É,
<judeþ>**) <sector> ÉÉÉ., telefon É........ÉÉ, fax ........ÉÉÉ, e-mail ................ÉÉÉ, numãr de ordine în registrul
comerþului ÉÉ.............................ÉÉ, cod unic de înregistrare ÉÉ................ÉÉ, cont nr. É................ÉÉÉ, deschis
exclusiv pentru proiectele de integrare economicã ºi culturalã între România ºi Republica Moldova la <Trezoreria>
<Banca> ÉÉÉ...........................ÉÉ, reprezentatã prin <director general> <director> É....................................ÉÉÉ ºi
<director economic> <contabil-ºef> ....................................ÉÉÉÉÉÉ, în calitate de contractor,
s-a încheiat prezentul contract de finanþare a proiectelor de integrare economicã ºi culturalã între România ºi Republica
Moldova, denumit în continuare contract de finanþare, în condiþiile prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 266/2003 privind
alocarea sumei de 119,978 miliarde lei din Fondul la dispoziþia Guvernului României pentru relaþiile cu Republica Moldova
pe anul 2003, din care: 30,0 miliarde lei pentru finanþarea retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societãþii Române de
Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Românã de
Televiziune, ºi 89,978 miliarde lei pentru finanþarea unor proiecte de integrare economicã ºi culturalã între România ºi
Republica Moldova.
I. Obiectul contractului de finanþare
Art. 1. Ñ Obiectul prezentului contract de finanþare îl
constituie finanþarea ºi realizarea proiectelor de integrare
economicã ºi culturalã între România ºi Republica Moldova
din anul 2003, precum ºi decontarea cheltuielilor efectuate,
aºa cum au fost ele aprobate prin Hotãrârea Guvernului
nr. 266/2003.
II. Durata contractului de finanþare
Art. 2. Ñ Prezentul contract de finanþare intrã în vigoare
la data semnãrii ºi atribuirii numãrului de contract de cãtre
autoritatea contractantã ºi este valabil pânã la încheierea
exerciþiului financiar pe anul 2003.
III. Valoarea contractului de finanþare
Art. 3. Ñ (1) Valoarea contractului de finanþare pentru
anul 2003 este de ....... mii lei, conform Horãrârii
Guvernului nr. 266/2003, anexa nr. ....., proiectul .......,
poziþia ......., din care pentru Republica Moldova ....... mii lei.
(2) În cazul proiectelor de integrare economicã ºi culturalã dintre România ºi Republica Moldova cu o desfãºurare
pe mai mulþi ani, angajarea de cheltuieli pentru anii bugetari urmãtori se face anual prin act adiþional la contractul
de finanþare, prin care vor fi prevãzute sumele pentru
finanþarea proiectelor respective, stabilite în limita alocaþiilor
bugetare aprobate cu aceastã destinaþie pentru anul
respectiv.
IV. Obligaþiile pãrþilor contractante
Art. 4. Ñ Obligaþiile contractorului sunt:
a) sã stabileascã ºi sã aplice, în condiþiile legii, proceduri proprii de monitorizare, prin care sã asigure urmãrirea,
verificarea în mod sistematic ºi adoptarea mãsurilor adecvate în scopul realizãrii obiectivelor prestabilite ale proiectelor (fazelor) de cercetare-dezvoltare prevãzute în anexa
nr. II la contractul de finanþare, cu luarea în considerare a
factorilor de risc specifici activitãþii de cercetare-dezvoltare;
b) sã utilizeze, în condiþii de legalitate, eficacitate ºi
eficienþã, fondurile alocate de la bugetul de stat ºi
prevãzute în contractul de finanþare;
c) sã prezinte comisiei de avizare, numitã de Comisia
pentru colaborare ºi parteneriat internaþional a Colegiului

consultativ pentru cercetare, dezvoltare ºi inovare, rezultatele obþinute în cadrul fazei. Comisia întocmeºte un procesverbal de avizare conform anexei nr. 3 la Ordinul
ministrului educaþiei, cercetãrii ºi tineretului nr. 4.633/2003;
d) sã prezinte la contractare autoritãþii contractante
devize antecalcul estimative întocmite conform anexei nr. IV
la contractul de finanþare, desfãºurate pe faze, pentru fiecare proiect, cu menþionarea metodei de calculaþie ºi a
cheii de repartizare a cheltuielilor indirecte, respectând
Regulamentul de aplicare a Legii contabilitãþii nr. 82/1991;
e) sã prezinte la contractare actul de înfiinþare, statutul,
dovada înscrierii în registrul comerþului, ultima raportare
economico-financiarã, precum ºi orice alte documente solicitate de autoritatea contractantã, din care sã rezulte bonitatea ºi capabilitatea contractorului;
f) sã prezinte, la solicitarea autoritãþii contractante, date
referitoare la fundamentarea unor articole ale devizului
antecalcul estimativ, inclusiv documente justificative necesare pentru acordarea de avansuri;
g) sã asigure respectarea prevederilor Legii nr. 64/1991
privind brevetele de invenþie ºi ale Legii nr. 8/1996 privind
dreptul de autor ºi drepturile conexe;
h) sã aplice, pentru efectuarea achiziþiilor de produse,
servicii sau lucrãri necesare realizãrii proiectelor, prevederile legale privind achiziþiile publice;
i) sã elaboreze, dupã realizarea ultimei faze de execuþie
din anul bugetar respectiv, un raport de activitate privind
desfãºurarea proiectului de colaborare, conform modelului
din anexa nr. 8 la Ordinul ministrului educaþiei, cercetãrii ºi
tineretului nr. 4.633/2003, ºi sã transmitã câte un exemplar
al acestuia autoritãþii contractante ºi Comisiei pentru
colaborare ºi parteneriat internaþional a Colegiului consultativ pentru cercetare, dezvoltare ºi inovare;
j) sã permitã, pe parcursul executãrii proiectelor, accesul
specialiºtilor desemnaþi de autoritatea contractantã ºi/sau de
Comisia pentru colaborare ºi parteneriat internaþional a
Colegiului consultativ pentru cercetare, dezvoltare ºi inovare, pentru efectuarea de verificãri privind modul în care
se realizeazã proiectele (fazele);
k) sã nu prevadã termene de predare a lucrãrilor în ultimele douã sãptãmâni ale trimestrelor IÑIII ºi dupã
10 decembrie;

**) Pentru întregul document se vor înscrie obligatoriu toate datele solicitate.
**) Pentru întregul document înscrierea între < > are semnificaþia ”se ºterge ce nu corespundeÒ.
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l) sã respecte termenele de predare prevãzute în anexa nr. II
la contractul de finanþare;
m) sã prezinte autoritãþii contractante, în termen de
30 de zile de la finalizarea proiectului, un raport conform
modelului din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului educaþiei,
cercetãrii ºi tineretului nr. 4.633/2003;
n) sã restituie sumele primite reprezentând plãþi în
avans ºi nejustificate prin lucrãri executate, pânã la finele
perioadei pentru care acestea au fost acordate, în termen
de cel mult 10 zile lucrãtoare de la data prevãzutã în contractul de finanþare ca termen de predare a documentelor,
ºi sã justifice cheltuielile aferente lucrãrilor respective;
o) sã întreprindã toate acþiunile necesare pentru aplicarea rezultatelor lucrãrilor de cercetare-dezvoltare obþinute în
cadrul prezentului contract de finanþare;
p) sã pãstreze, sã arhiveze ºi sã punã la dispoziþia
organelor de control abilitate documentele primare justificative care au stat la baza întocmirii devizului postcalcul;
r) sã prezinte, în termen de 3 zile de la data solicitãrii
autoritãþii contractante, lucrarea in extenso a fazei sau completarea raportului de fazã.
Art. 5. Ñ Obligaþiile autoritãþii contractante sunt:
a) sã deconteze contravaloarea lucrãrilor executate în
termen de 15 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii documentelor prevãzute la art. 8, precum ºi a centralizatorului
prevãzut în anexa nr. I la contractul de finanþare;
b) sã pãstreze confidenþialitatea asupra cercetãrilor efectuate de contractor pe parcursul derulãrii contractului de
finanþare;
c) sã acorde trimestrial, la solicitarea contractorului, plãþi
în avans în cuantum de pânã la 30% din valoarea plãþilor
prevãzute a fi efectuate în trimestrul respectiv pentru
execuþia proiectelor, pe bazã de convenþie de avans, conform anexei nr. 6 la Ordinul ministrului educaþiei, cercetãrii
ºi tineretului nr. 4.633/2003;
d) sã numeascã, prin direcþia de specialitate, responsabilul de proiect de integrare economicã ºi culturalã;
e) sã solicite Comisiei pentru colaborare ºi parteneriat
internaþional a Colegiului consultativ pentru cercetare, dezvoltare ºi inovare componenþa comisiei de avizare.
V. Decontarea lucrãrilor
Art. 6. Ñ (1) În vederea calculãrii costurilor aferente
fiecãrui proiect ºi fazelor sale de execuþie pe baza cheltuielilor
înregistrate în contabilitatea generalã, contractorul asigurã:
a) colectarea cheltuielilor directe pe fiecare proiect, precum ºi pe faze de execuþie;
b) repartizarea cheltuielilor indirecte pe baza
coeficienþilor stabiliþi în funcþie de criteriile de repartizare.
(2) Categoriile de cheltuieli care nu se includ în devizul
postcalcul ºi nu se deconteazã sunt cele care se referã la:
a) cheltuieli excepþionale;
b) cheltuieli financiare.
(3) În devizul postcalcul nu se cuprinde profit.
Art. 7. Ñ (1) Pe baza operaþiunilor prevãzute la art. 6
contractorul întocmeºte devizul postcalcul pentru fiecare
fazã de execuþie a proiectului, cu respectarea
reglementãrilor specifice în vigoare Ñ Legea contabilitãþii
nr. 82/1991, republicatã, ºi regulamentul de aplicare a
acesteia, aprobat.

(2) În devizul postcalcul se precizeazã criteriile ºi coeficienþii de repartizare a cheltuielilor indirecte.
(3) În cazul în care pentru ultima lunã sau fracþiune din
aceasta din perioada pentru care se întocmeºte devizul
postcalcul nu existã posibilitatea determinãrii exacte a cheltuielilor indirecte, coeficienþii de repartizare utilizaþi vor fi cei
din luna în care s-a întocmit ultima balanþã de verificare.
Art. 8. Ñ Decontarea cheltuielilor aferente fazelor de
execuþie realizate în cadrul proiectelor se efectueazã de
cãtre autoritatea contractantã, în limita valorii acestor faze
prevãzute în prezentul contract de finanþare, la valoarea
cheltuielilor înscrise în devizul postcalcul, pe baza urmãtoarelor documente:
a) cerere de platã Ñ anexa nr. 2 la Ordinul ministrului
educaþiei, cercetãrii ºi tineretului nr. 4.633/2003;
b) proces-verbal de avizare Ñ anexa nr. 3 la Ordinul
ministrului educaþiei, cercetãrii ºi tineretului nr. 4.633/2003;
c) raport de activitate al fazei Ñ anexa nr. 4 la Ordinul
ministrului educaþiei, cercetãrii ºi tineretului nr. 4.633/2003;
d) deviz postcalcul Ñ anexa nr. 5 la Ordinul ministrului
educaþiei, cercetãrii ºi tineretului nr. 4.633/2003;
e) raport de finalizare a proiectului Ñ anexa nr. 7 la
Ordinul ministrului educaþiei, cercetãrii ºi tineretului
nr. 4.633/2003, dupã caz.
Art. 9. Ñ Suma totalã propusã pentru decontare nu va
depãºi valoarea înscrisã în prezentul contract de finanþare.
În cazul în care din devizul postcalcul valoarea rezultatã
este mai micã decât cea prevãzutã în contractul de
finanþare, se deconteazã suma rezultatã din devizul postcalcul.
Art. 10. Ñ Recuperarea avansului acordat potrivit prevederilor art. 5 lit. c) se face la efectuarea plãþilor
prevãzute în contractul de finanþare pentru trimestrul respectiv.
Art. 11. Ñ Contractorul transmite pentru decontarea
cheltuielilor documentele prevãzute la art. 8, fãrã a introduce la platã factura.
Art. 12. Ñ Plata cãtre contractor se efectueazã prin
ordine de platã sau alte mijloace de decontare prevãzute
de organele bancare, valabile în momentul decontãrii.
Art. 13. Ñ (1) Comisia de avizare, numitã de Comisia
pentru colaborare ºi parteneriat internaþional a Colegiului
consultativ pentru cercetare, dezvoltare ºi inovare, va
întocmi procesul-verbal de avizare de fazã, potrivit anexei nr. 3
la Ordinul ministrului educaþiei, cercetãrii ºi tineretului
nr. 4.633/2003.
(2) Membrii comisiei de avizare vor verifica dacã
lucrãrile executate corespund prevederilor contractuale
(rezultate intermediare/finale, termene de predare, valoarea
fazei existentã, existenþa devizului postcalcul).
(3) Directorul economic (contabilul-ºef) vizeazã sub
semnãturã procesul-verbal de avizare a lucrãrilor de cercetare-dezvoltare. Prin aceastã vizã, confirmã pe propria
rãspundere realitatea datelor înscrise în devizul postcalcul
ºi conformitatea valorii fazelor cu cele din contract.
Art. 14. Ñ În cazul în care contractorul nu prezintã la
termenul stabilit raportul de finalizare a proiectului, autoritatea contractantã va amâna decontarea lucrãrilor cu 5 zile
lucrãtoare, cu condiþia depunerii raportului în acest interval
de timp.
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VI. Modificarea contractului de finanþare
Art. 15. Ñ (1) Modificarea prezentului contract de
finanþare se poate face cu acordul ambelor pãrþi, numai
prin acte adiþionale.
(2) Autoritatea contractantã îºi rezervã dreptul de a
modifica în mod unilateral prezentul contract de finanþare
în cazul apariþiei unor reglementãri cu incidenþã asupra
acestuia.
VII. Forþa majorã
Art. 16. Ñ Forþa majorã, astfel cum este definitã de
lege, apãrã de rãspundere partea care o invocã în termen
de 15 zile de la data producerii evenimentului, cu condiþia
notificãrii în scris a celeilalte pãrþi.
VIII. Cesiunea contractului de finanþare
Art. 17. Ñ Cesiunea prezentului contract de finanþare,
inclusiv a actelor adiþionale aferente, cãtre terþi este
interzisã.
IX. Dispoziþii finale
Art. 18. Ñ Cheltuielile care pot fi angajate ºi efectuate
pentru realizarea proiectelor de integrare economicã ºi culturalã între România ºi Republica Moldova se stabilesc de
cãtre contractor, conform anexei nr. III la contractul de
finanþare, dintre categoriile de cheltuieli cuprinse în anexa nr. 1
la Hotãrârea Guvernului nr. 1.579/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de
cheltuieli pentru activitãþi de cercetare-dezvoltare ºi de stimulare a inovãrii, finanþate de la bugetul de stat, cu
excepþia celor prevãzute la pct. 2.6, 4.1, 4.3Ñ4.5, 5.7,
6.1, 6.2, 6.4, 8.5, 9.5, 10, 11.1Ñ11.1.7, 11.2, 11.4, 11.5,
13.4Ñ13.10, 14.5Ñ14.10.
Art. 19. Ñ (1) Plãþile în avans se efectueazã dupã
intrarea în vigoare a contractului de finanþare, pe baza
convenþiei de avans ºi numai în cazul îndeplinirii de cãtre
contractor a condiþiilor prevãzute la art. 65 alin. (6) din
Ordonanþa Guvernului nr. 57/2002.
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(2) Plata în avans pentru un trimestru se face numai
dacã suma acordatã în avans pentru trimestrul precedent
a fost recuperatã integral.
Art. 20. Ñ Proiectele de cercetare-dezvoltare care au
termene de predare a fazelor de execuþie, prevãzute în
contractul de finanþare, dupã data de 15 a lunii se deconteazã în luna urmãtoare.
Art. 21. Ñ Contractorul rãspunde de corectitudinea tuturor datelor ºtiinþifice ºi tehnice incluse în lucrãrile executate,
precum ºi pentru exactitatea, realitatea ºi legalitatea cheltuielilor înscrise în devizul postcalcul.
Art. 22. Ñ Lucrarea in extenso a fazei rãmâne în
custodia contractorului.
Art. 23. Ñ Rezultatele ºtiinþifice ale cercetãrilor, precum
ºi tehnologiile, procesele tehnologice noi, know-how ºi
obiectele fizice achiziþionate sau realizate pe parcursul
derulãrii prezentului contract de finanþare aparþin contractorului.
Art. 24. Ñ În cazul în care Comisia pentru colaborare
ºi parteneriat internaþional a Colegiului consultativ pentru
cercetare, dezvoltare ºi inovare, prin raportul anual de evaluare, sau autoritatea contractantã constatã neîndeplinirea
în mod corespunzãtor a lucrãrilor executate, autoritatea
contractantã va solicita refacerea acestora pe cheltuiala
contractorului.
Art. 25. Ñ (1) Comunicãrile cu privire la derularea prezentului contract de finanþare se fac în scris.
(2) Comunicãrile cãtre autoritatea contractantã se fac la
adresa: str. I.D. Mendeleev nr. 21Ñ25, sectorul 1,
Bucureºti, Direcþia generalã strategii, programe de cercetare-dezvoltare, evaluare ºi monitorizare, telefon/fax
(021) 212.87.09, e-mail asandu@mct.ro.
Anexele nr. IÑV*) fac parte integrantã din prezentul
contract de finanþare.
Prezentul contract de finanþare s-a încheiat ºi s-a semnat în douã exemplare, ambele cu valoare de original, câte
un exemplar pentru fiecare parte.

MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI TINERETULUI:

CONTRACTOR:

<Director general> <Director>**)
Ministrul educaþiei, cercetãrii ºi tineretului,
<Director economic> <Contabil-ºef>**)
<Responsabil de proiect>**)
Direcþia generalã buget-finanþe
Oficiul juridic**)

Vizat
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului
Direcþia generalã strategii,
programe de cercetare-dezvoltare,
evaluare ºi monitorizare

Direcþia juridic

Responsabil de contract,
**) Anexele nr. IÑV la contractul de finanþare sunt reproduse în facsimil.
**) Se vor completa numele ºi prenumele persoanelor autorizate.
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ANEXA Nr. I
la Contractul de finanþare nr. ... GUV M/.......

Contractor:
Valoarea Contractului de finanþare pe anul 2003 ............................. mii lei

CENTRALIZATOR

cu decontãrile lunare pe anul ..................
la proiectul de integrare economicã ºi culturalã între România ºi Republica Moldova

ANEXA Nr. II
la Contractul de finanþare nr. ... GUV M/.......

Contractor:
Avizat
Comisia pentru colaborare
ºi parteneriat internaþional
Preºedinte,
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ANEXA Nr. III
la Contractul de finanþare nr. ... GUV M/.......

Contractor:

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 729/20.X.2003
ANEXA Nr. IV
la Contractul de finanþare nr. ... GUV M/.......

Contractor:
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Contractor:

ANEXA Nr. V
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ANEXA Nr. 2

Contractor:
Nr. ºi data înregistrãrii:

MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI TINERETULUI

Nr. ºi data înregistrãrii
......................................
Se aprobã

Direcþia generalã strategii,
programe de cercetare-dezvoltare,
evaluare ºi monitorizare

Direcþia generalã buget-finanþe

Responsabil de contract,

CERERE DE PLATÃ

pentru realizarea lucrãrilor de cercetare-dezvoltare la proiectul de integrare economicã
ºi culturalã dintre România ºi Republica Moldova
În baza proceselor-verbale de avizare ......................................................................................,
(se înscriu nr. ºi data proceselor-verbale)

anexate, privind realizarea fazelor la proiectele care fac obiectul contractului nr. ........... /anul ........
ºi actului adiþional nr. ............./anul ........, încheiat între Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi
Tineretului ºi ............................................................................................................................................,
(denumirea contractorului)

solicitã decontarea sumei de ................................................ lei pentru urmãtoarele lucrãri:
Nr.
crt.

Denumirea proiectului

Nr. fazã

Termen de predare

Valoarea

I. Total cheltuieli conform devizelor postcalcul
II. Recuperare din plata efectuatã în avans
III. Suma solicitatã spre decontare (III = IÑII)
Menþionãm cã lucrãrile corespund din punct de vedere ºtiinþific, tehnic ºi economic cu
clauzele contractuale.

Director general,

Responsabil de proiect,

Director economic
(Contabil-ºef),
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ANEXA Nr. 3

Contractor:
Nr. înregistrare:

Se solicitã decontarea de cãtre Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului
a sumei de ÉÉÉÉÉÉÉ lei.
Vizat
Director economic
(Contabil-ºef),

Se aprobã
Director general,

PROCES-VERBAL

de avizare de fazã la proiectul de integrare economicã ºi culturalã
dintre România ºi Republica Moldova
Nr. ÉÉÉÉ din ÉÉÉÉÉ
Comisia de avizare, numitã de Comisia pentru colaborare ºi parteneriat internaþional, luând
în examinare lucrãrile efectuate de ......................................................................................................
(secþie, atelier, laborator, colectiv)

la proiectul de integrare economicã ºi culturalã dintre România ºi Republica Moldova
....................................................................................................................................,
(nr. ºi denumirea proiectului)

în cadrul fazei ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ......................, în valoare de ÉÉÉÉ........ÉÉÉÉÉÉ lei,
(nr. ºi denumirea fazei)

care fac obiectul contractului de cercetare nr. ÉÉÉÉÉÉÉ, act adiþional nr. ÉÉ.......ÉÉÉÉ,
încheiat cu Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului, a constatat urmãtoarele:
a) Lucrãrile executate corespund clauzelor contractuale.
b) Concluziile lucrãrii ºi principalele rezultate obþinute, inclusiv datele tehnice, ºtiinþifice, experimentale etc. care sã le susþinã, sunt prezentate în raportul de activitate al fazei anexat (anexa
nr. 4 la Ordinul ministrului educaþiei, cercetãrii ºi tineretului nr. 4.633/2003).
Comisia avizeazã favorabil lucrãrile ºi considerã cã se poate solicita autoritãþii contractante
decontarea valorii fazei executate.
Comisia de avizare
Preºedinte:
Membri (cel puþin 3 specialiºti):
Secretar:

ANEXA Nr. 4

Contractor:
(anexã la procesul-verbal de avizare nr. ÉÉÉ)
De acord
Director general,
RAPORT DE ACTIVITATE AL FAZEI

Contractul nr.:
Proiectul (denumire):
Faza (nr., denumire):
Termen:
1. Obiectivul proiectului:
2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:
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3.
4.
5.
6.

Obiectivul fazei:
Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:
Rezumatul fazei (maximum 5 pagini):
Rezultate, stadiul realizãrii obiectivului, concluzii ºi propuneri pentru continuarea proiectului:
Responsabil de proiect,

ANEXA Nr. 5

Contractor:
Proiect (cod, denumire):

Vizat
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului
Direcþia generalã buget-finanþe

D E V I Z P O S T C A L C U L*)

la faza (cod, denumire)
Articole de calculaþie
Valoarea (mii lei)
I. Cheltuieli directe:
1. Cheltuieli de personal:
1.1. Cheltuieli cu salariile;
1.2. Contribuþii total, din care:
a) CAS;
b) CASS;
c) ºomaj;
d) altele, conform reglementãrilor în vigoare
1.3. Alte cheltuieli de personal total, din care:
a) deplasãri în þarã;
b) deplasãri în strãinãtate
2. Cheltuieli materiale ºi servicii, total, din care:
2.1. Materii prime ºi materiale;
2.2. Lucrãri ºi servicii executate de terþi, din care:
a) teste, mãsurãtori, analize;
b) omologãri;
c) amenajare spaþiu interior;
d) studii, anchete statistice;
e) asistenþã tehnicã, consultanþã;
f) alte lucrãri ºi servicii
3. Alte cheltuieli specifice programului
Ñ partener(i) Republica Moldova
II. Cheltuieli indirecte: regia
III. Dotãri independente ºi studii pentru obiective de investiþii proprii:
1. echipamente pentru cercetare-dezvoltare;
2. mobilier ºi aparaturã biroticã;
3. calculatoare electronice ºi echipamente periferice;
4. mijloace de transport;
5. studii pentru obiective de investiþii
TOTAL (I+II+III):

Datele se confirmã pe rãspunderea noastrã.
Director general,

Responsabil de proiect,

Director economic
(Contabil-ºef),

N O T Ã:

Se va menþiona obligatoriu metoda de calculaþie a costurilor ºi a cheii de repartizare a
cheltuielilor indirecte.
*) Devizul-cadru este prevãzut în anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.579/2002.
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ANEXA Nr. 6

Contractor:
Nr. înregistrare:
MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI TINERETULUI

Nr. înregistrare ÉÉÉÉÉÉÉÉ
CONVENÞIE DE AVANS

Încheiatã astãzi ÉÉÉÉÉÉÉÉ între Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului, în
calitate de autoritate contractantã, ºi ÉÉÉÉÉ........................ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ, în calitate
de contractor (denumirea fãrã prescurtãri), cont nr. ÉÉ.................ÉÉÉ, deschis la Trezoreria
(Banca) ÉÉÉÉ..................................ÉÉÉÉÉ.
În temeiul Ordonanþei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ºtiinþificã ºi dezvoltarea
tehnologicã ºi al prevederilor contractului de finanþare nr. É................ÉÉ GUV M/2003, pãrþile
convin urmãtoarele:
1. Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului vireazã suma de ÉÉ............ÉÉÉÉ mii lei,
care reprezintã ÉÉÉ % din valoarea trimestrului ÉÉÉ.......................ÉÉ de ÉÉÉÉÉ mii lei
a contractului de finanþare nr. ÉÉÉÉ GUV M/2003.
Defalcarea decontãrilor potrivit contractului pentru trimestrul ÉÉÉÉ este:
luna 1: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ mii lei
luna 2: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ mii lei
luna 3: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ mii lei
2. Modalitãþile de recuperare a avansului sunt:
2.1. Pe trimestrele IÑIV, prin reþinerea din valoarea lucrãrilor prezentate spre decontare a
sumei corespunzãtoare procentului în care s-a acordat avansul.
3. În cazul în care contractorul nu-ºi executã obligaþiile contractuale pe trimestrul ÉÉÉÉ
pânã cel mai târziu la data*) de ÉÉ.................ÉÉÉ, se va calcula dobânda de referinþã a
Bãncii Naþionale a României pe durata întârzierii, diminuându-se corespunzãtor valoarea fazelor
care urmeazã a fi decontate.
4. Unitãþile care nu respectã prevederile contractuale cu privire la termenele de predare nu
vor beneficia de alocarea de sume în avans pentru trimestrele urmãtoare.
5. Decalarea termenelor de predare ale unor faze în celelalte trimestre, ulterior acordãrii
avansului, se admite numai cu condiþia returnãrii la Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului a
sumei din avansul acordat corespunzãtoare cu valoarea fazei decalate.
6. Sã restituie sumele primite reprezentând plãþi în avans ºi nejustificate prin lucrãri executate, pânã la finele perioadei pentru care acestea au fost acordate, în termen de cel mult 10 zile
lucrãtoare de la data prevãzutã în contractul de finanþare ca termen de predare a documentelor ºi
justificare a cheltuielilor aferente lucrãrilor respective.
7. Avansurile acordate se vor utiliza numai pentru realizarea contractului de finanþare cu
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului. Rãspunderea pentru aceasta revine în exclusivitate
contractorului.
Prezenta convenþie s-a încheiat în douã exemplare, fiecare având valabilitate de original
pentru pãrþi.
CONTRACTOR

MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI TINERETULUI

Director general,

Ministrul educaþiei, cercetãrii ºi tineretului,

Director economic
(Contabil-ºef),
Direcþia generalã buget-finanþe
Responsabil de proiect,
Oficiul juridic

Vizat
Direcþia generalã strategii,
programe de cercetare-dezvoltare,
evaluare ºi monitorizare
Director general,

Responsabil de contract,

Direcþia juridic
*) În cazul trimestrelor IÑIII se va înscrie data de ”15 a primei luni din trimestrul urmãtorÒ, iar pentru trimestrul IV
se va înscrie ”10 decembrieÒ.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 729/20.X.2003
ANEXA Nr. 7

Contractor:
RAPORT

de finalizare a proiectului
Date privind finalizarea proiectului
Denumirea proiectului ................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Date de identificare a contractorului

Ñ nr. contract Ñ act adiþional/cod proiect ...........................................................................
Ñ perioada de elaborare:
Ñ data începerii:
É.......................
É.......................
(lunã)

Ñ data finalizãrii:

É.......................

(an)

É.......................

(lunã)

(an)

Ñ valoarea totalã încasatã É................................................ milioane lei

Conþinut tematic:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Forma de finalizare a proiectului (se marcheazã o singurã datã)
1. ¨ Studii
2. ¨ Standarde, normative, prescripþii, metodologii
3. ¨ Produse program
4. ¨ Tehnologii
5. ¨ Realizarea de produse, echipamente, instalaþii standuri etc.
6. ¨ Alte forme .......................................................É
(nominalizaþi)

Performanþe realizate:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Estimãri privind rezultatele aplicãrii (se marcheazã câte cãsuþe sunt necesare)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Retehnologizarea unitãþilor economice
Modernizarea produselor
Realizarea de produse noi
Creºterea productivitãþii
Evitarea/reducerea importului
Reducerea consumurilor energetice
Reducerea consumurilor materiale
Reciclarea materialelor

9. ¨

Optimizarea deciziei

10. ¨

Protecþia mediului

11. ¨

Protecþia muncii

12. ¨

Protecþia vieþii ºi sãnãtãþii

13. ¨

Creºterea calitãþii vieþii

14. ¨

Asigurarea calitãþii
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Elemente de noutate:
Brevete
(numeric)
cc propuse
cc acceptate

Lucrãri publicate
(numeric)
cc în þarã
cc în strãinãtate

Comunicãri ºtiinþifice
(numeric)
cc în þarã
cc în strãinãtate

Brevete propuse
Nr.
crt.

Titularul

Titlul

Brevete acceptate
Nr.
crt.

Titularul

Titlul

Nr. brevet

Lucrãri publicate în þarã
Nr.
crt.

Autorul

Titlul

Editura

Anul apariþiei

Codul ISBN

Editura

Anul apariþiei

Codul ISBN

Lucrãri publicate în strãinãtate
Nr.
crt.

Autorul

Titlul

Comunicãri ºtiinþifice în þarã
Nr.
crt.

Manifestarea ºtiinþificã

Titlul

Autorul

Titlul

Autorul

Comunicãri ºtiinþifice în strãinãtate
Nr.
crt.

Manifestarea ºtiinþificã

N O T Ã:

Se listeazã conform capului de tabel corespunzãtor, sub forma de anexã, elementele de
noutate marcate.
Achiziþii efectuate
(Dotãri)
Nr.
crt.

Denumirea

Cantitatea

U.M.

Destinaþia prevãzutã
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Produse sau tehnologii*)
(în cazul în care rezultatele sunt din aceastã categorie)
Denumire:
Domeniu de aplicabilitate:
Prezentare generalã:
Principalele caracteristici tehnice:
Efecte socioeconomice ºi de mediu:
Potenþiali producãtori/Furnizori de servicii:
Potenþiali utilizatori:
Director general,

Responsabil de proiect,

*) Se prezintã fotografii, schiþe, scheme etc., dacã este cazul.
ANEXA Nr. 8

Contractor:
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

privind desfãºurarea proiectului de integrare economicã ºi culturalã
dintre România ºi Republica Moldova
anul ...........É
Denumirea proiectului .........................................................................
Durata proiectului É.......... ani
Data începerii É..................... Data finalizãrii É...............................
Valoarea proiectului .............................................................................
1. Scopul proiectului
2. Modul de derulare a proiectului
2.1. Descrierea activitãþilor (utilizând ºi informaþiile din rapoartele de fazã, anexa nr. 4 la
Ordinul ministrului educaþiei, cercetãrii ºi tineretului nr. 4.633/2003)
2.2. Prezentarea rezultatelor
3. Aprecieri asupra derulãrii ºi propuneri:

Director general,

Director economic,

Responsabil de proiect,
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