CONTRACT nr. __________
cu privire la finanțarea și executarea proiectului de cercetare postdoctorală
mun. Chișinău

_____________ 2019

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare cu sediul în mun. Chișinău, bd. Ștefan
cel Mare și Sfânt 180, denumită în continuare „Autoritate contractantă finanțatoare”, în persoana
Directorului General Dmitrii PARFENTIEV, care activează în baza Codului cu privire la știință și
inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004 și a Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Dezvoltare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 196 din
28.02.2018,
Ministerul __________________________________ denumită în continuare ”Autoritate
contractantă coordonatoare” în persoana Ministrului ________________ care activează în baza
____________________________________, pe de o parte și ______________________________
(denumirea organizației)

cu sediul ________________________________, denumit/ă în continuar „Contractor”, în persoana
(adresa)

____________________________ pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract de finanțare și
(nume, prenume)

executare a proiectului de cercetare postdoctorală, denumit în continuare „Contract”, în vederea
realizării proiectului________________________________________.
(denumirea proiectului)

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Constituie finanțarea și executarea cercetărilor științifice postdoctorale în vederea sprijinirii
cadrelor de înaltă calificare științifică, doctori în științe, în dezvoltarea carierei profesionale
independentă în domeniile cercetării-inovării și stimularea excelenței în cercetarea națională,
conform planului individual de cercetare și planului calendaristic al proiectului specificate în anexa1
și anexa 2, parte integranta a contractului.
II. TERMENUL DE EXECUTARE
2.1 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până la 31.12.2019.
2.2 Contractorul va realiza volumul integral al lucrărilor specificate, conform etapelor
specificate in proiect.
2.3. Programele de postdoctorat au o durată de cel mult 3 ani.
III. COSTUL LUCRĂRILOR ŞI ORDINEA EFECTUĂRII DECONTĂRILOR
3.1 Costul total al contractului constituie:___________________(cu cifre, litere) mii lei, dintre
care:
a) de la bugetul de stat în anul 2019 resurse generale pentru efectuarea lucrărilor specificate in
(primul an) de realizare a proiectului (anexa 2)
Autoritatea contractantă coordonatoare va transfera Contractorului suma de _____________mii lei;
(cu cifre și cu litere)

b) cofinanțarea constituie ________________________________ mii lei.

(cu cifre și cu litere)

3.2 În cazul modificării Legii bugetului de stat volumul anual al alocațiilor pentru
executarea cercetărilor științifice postdoctorale ce reprezintă obiectul prezentului contract cu
finanțare din bugetul de stat poate fi majorat sau micșorat conform legislației în vigoare.
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3.3 Mijloacele bugetare alocate pregătirii cadrelor prin postdoctorat, rămase neutilizate ca
urmare a imposibilității de continuare a programului de postdoctorat vor fi restituite de către
organizaţia din domeniul cercetării şi inovării în bugetul de stat.
3.4 Contractorul este obligat să țină o evidentă riguroasă și detaliată a mijloacelor financiare
destinate activităților derulate în cadrul Contractului conform devizului de cheltuieli, prezentat în
anexa 3, parte integrantă a contractului, și utilizează aceste mijloace în exclusivitate pentru operațiile
legate de realizarea activităților incluse în Contract.
IV. RESPONSABILITATEA PĂRŢILOR
4.1 În caz de neexecutare sau executare incompletă a obligațiilor contractuale, părțile poartă răspundere,
în conformitate cu legislația în vigoare și prezentul contract.
4.2 Contractorul poartă răspundere pentru:
a) respectarea condiţiilor de realizare a proiectului din cadrul programului de postdoctorat;
b) informarea Autoritatea contractantă finanțatoare despre schimbările survenite pe durata
programului de postdoctorat, inclusiv suspendarea programului de postdoctorat;
c) monitorizarea desfăşurării programului de postdoctorat conform planului individual de cercetare
al postdoctorandului;
d) asigurarea condiţiilor instituţionale de cercetare şi/sau inovare;
e) organizarea susţinerii publice a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice postdoctorale;
f) promovarea excelenţei în activitatea de cercetare a postdoctorandului;
g) prezentarea rapoartelor privind realizarea proiectului conform planului de cercetare și devizului
de cheltuieli;
h) oferirea informațiilor actualizate privind derularea programului de postdoctorat;
i) restituirea bursei achitate postdoctorandului în cadrul proiectului finanţat de la bugetul de stat,

dacă după perioada de graţie acesta nu a susţinut teza de doctor habilitat sau sinteza lucrărilor
ştiinţifice publicate
4.3 Toate modificările la nivel de articole în devizul de cheltuieli vor fi coordonate în prealabil
de Autoritatea contractantă coordonatoare și aprobate de Autoritatea contractantă finanțatoare.
4.4 Cheltuielile supuse modificărilor pot fi efectuate doar după respectarea procedurii indicate în
punctul 4.3.
4.5 Autoritatea contractantă coordonatoare poartă răspundere pentru finanțarea integrală a
lucrărilor realizate, în conformitate cu anexele 2 și 3 ale prezentului contact.
4.6 Autoritatea contractantă finanțatoare va sista finanțarea dacă în procesul realizării
Contractului se constată:
a) neprezentarea rapoartelor conform pct. 5.1;
b) în cazul neaprobării rezultatelor științifice în cadrul proiectului.
c) în cazul nerespectării devizului de cheltuieli conform pct. 4.3 și 4.4.
4.7 Contractorul se obligă să restituie în termen de 10 zile lucrătoare, în bugetul de Stat
mijloacele primite care nu sunt justificate prin documentele de raportare prezentate Autorității
contractante finanțatoare.
V. MODUL DE PREDARE-RECEPŢIE A LUCRĂRILOR
5.1 Contractorul prezintă Autorității contractante finanțatoare şi Autorităţii contractante
coordonatoare:
a) raportul științific în termen de până la 15 zile calendaristice de la încheierea etapei și raportul
științific anual, aprobate de consiliul științific/senatul instituției contractorului.
b) în termen de până la data de 20 ianuarie a anului următor raportul financiar anual, cu
anexarea tuturor documentelor justificative.
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5.2 Programele de postdoctorat cu finanţare de la bugetul de stat se finalizează cu susţinerea publică
a tezei de doctor habilitat sau în baza sintezei lucrărilor ştiinţifice publicate, prezentate public Comisiei
de susţinere publică a tezei de doctor habilitat, cu obţinerea titlului de doctor habilitat.
5.3 Contractorul are obligația să informeze Autoritatea contractantă finanțatoare în termen de 5
zile calendaristice, despre orice circumstanță apărută pe parcursul realizării proiectului/programei,
care pune în pericol finalizarea acestora în termenul stabilit sau în limita sumelor alocate. În acest
caz părțile, în termen de 10 zile calendaristice, stabilesc prin acord adițional la contractul de finanțare
măsurile care se impun, inclusiv rezilierea contractului.
VI. CONFIDENŢIALITATEA ȘI DREPTURILE PATRIMONIALE
6.1 Pe parcursul executării Contractului, Autoritatea contractantă finanțatoare își asumă
răspunderea să nu divulge, fără consimțământul în scris al Contractorului, informațiile confidențiale
ce țin de lucrările efectuate în cadrul Contractului.
6.2 Toate drepturile patrimoniale asupra obiectelor de proprietate intelectuală create în cadrul
lucrărilor specificate în Contract aparțin Contractorului. Drepturile nepatrimoniale (de autor) asupra
elaborărilor și rezultatelor obținute în cadrul lucrărilor specificate în Contract vor
aparține autorilor elaborărilor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
VII. MODIFICAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI
7.1 În cazul modificării esențiale a condițiilor fiecare dintre părți are dreptul să inițieze
modificarea sau completarea prezentului contract. Modificările și completările vor fi perfectate
printr-un acord adițional semnat de părți. Dacă una din părți refuză să încheie acordul respectiv, ea
este obligată să argumenteze în scris refuzul său.
7.2 Acțiunea prezentului contract încetează:
a) la data expirării termenului;
b) prin acordul scris al părților;
c) din inițiativa Autorității contractantă finanțatoare până la expirarea termenului prezentului
contract, dacă în procesul verificării executării se depistează anumite încălcări și abateri de la planul
individual de cercetare al postdoctorandului, ce influențează negativ realizarea cu succes a proiectului;
d) din inițiativa Contractorului, cu avizarea prealabilă a Autorității contractante finanțatoare.
e) în alte temeiuri prevăzute de legislația în vigoare.
7.3 Resursele financiare alocate unei poziţii de postdoctorand nu pot fi utilizate pentru realizarea
activităţilor unui alt postdoctorand de pe aceeaşi sau o altă poziţie. Mijloacele bugetare alocate pregătirii
cadrelor prin postdoctorat, rămase neutilizate ca urmare a imposibilităţii de continuare a programului de
postdoctorat vor fi restituite de către organizaţia din domeniul cercetării şi inovării în bugetul de stat.
VIII. LITIGII
8.1 Nici o parte nu este considerată că își încalcă obligațiile în cadrul contractului de finanțare,
dacă realizarea unor astfel de obligații este împiedicată de împrejurări de forță majoră.
8.2 Litigiile apărute pe parcursul executării Contractului se soluționează amiabil prin acordul
părților, în caz contrar vor fi examinate conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.
IX. DISPOZIŢII FINALE
9.1 Prezentul Contract este realizat în 3 exemplare în limba de stat a R. Moldova, fiecare dintre
aceste exemplare având putere juridică similară.
9.2 Prezentul Contract se coordonează cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
9.3 Contractul se păstrează timp de 5 ani din momentul încheierii acestuia.
9.4 Anexele sunt parte integrantă la contract (se anexează):
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a) anexa nr. 1: Planul individual de cercetare;
b) anexa nr. 2: Planul calendaristic pe anul curent;
c) anexa nr. 3: Devizul de cheltuieli pe anul curent pe articole de cheltuieli cu descifrările
corespunzătoare.
X. RECHIZITELE PĂRŢILOR
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
FINANȚATOARE:

Agenția Naţională pentru Cercetare
și Dezvoltare

Adresa: MD 2004, or. Chișinău, bd. Ștefan cel
Mare și Sfânt, 180
Tel.: 022 272339
Cod fiscal: 1018601000065
IBAN:
Codul băncii: TREZMD2X

Director general
………………….._________________

CONTRACTOR:

Denumirea Organizației
Adresa:
Tel.:
Cod fiscal:
IBAN:
Codul băncii:

Directorul instituției
………………………__________________
(semnătura)

semnătura)

Secţia financiar-administrativă

Contabil șef
……………………….___________________
(semnătura)

…………………._____________________
(semnătura)

L.Ş.

L.Ş.
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
COORDONATOARE:

Minister ...................................................
Adresa: ..........................................................
Tel.: ...............................................................
Cod fiscal: .....................................................
IBAN: ...........................................................
Codul băncii: .................................................

Ministru
................................ ___________________
(semnătura)

Secţia financiar-administrativă
............................... ____________________
(semnătura)

L.Ş.
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Anexa nr. 1
la Contractul de finanțare nr. ____
din „___” ___________ 2019
PLANUL INDIVIDUAL DE CERCETARE
a activităților din cadrul proiectului de cercetare postdoctorală __________________________________________________________
________________________________________________________pe anii 20__ – 20__
Denumirea etapelor de
realizare a proiectului

Conținutul etapei

Termenul de
realizare

Rezultatele
preconizate

Postdoctorandul
_____________________________
(nume, prenume, semnătura)
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Modul și locul
implementării

Colaborarea internațională în cadrul
tematicii de cercetare

Anexa nr. 2
la Contractul de finanțare nr. _______
din „___” ______________ 2019

PLANUL CALENDARISTIC LA PROIECTUL __________________________ PENTRU ANUL 2019
Denumirea etapelor de
realizare a proiectului în
anul curent

Rezultatele preconizate
(până la 200 cuvinte/etapă)

Postdoctorandul
_____________________________

(nume, prenume, semnătura)

Colaborarea internațională în
cadrul tematicii de cercetare

Termenul
de realizare

(Lista apelurilor unde vor fi înaintate
propunerile de proiect în perioada
desfășurării proiectului și numărul
propunerilor de proiect preconizate)

Contabil (economist)
_____________________________
(nume, prenume, semnătura)
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Volumul finanțării, mii lei
TOTAL

Buget
(resurse
generale)

Cofinanțare
(venituri
colectate
interne)

ATENȚIE: Anexă-model aplicabilă pentru Programele de Postdoctorat unde se vor selecta
codurile economice după necesitate

Anexa nr. 3
la Contractul nr. _______
din „___” ______________ 2019
DEVIZUL DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019
Postdoctorandul ____________________________________
(numele, prenumele)
Inclusiv:
Denumirea codurilor economice

Codul
economic

Bunuri şi servicii
Servicii energetice şi comunale
Energia electrică
Energia termica
Apă şi canalizare
Servicii de telecomunicaţii

22
2221
222110
222113
22211
222220

Deplasări de serviciu
Deplasări de serviciu în interiorul țării
Deplasări de serviciu peste hotare

2227
222710
222720

Burse de studii

281211

Alte servicii
Servicii de cercetări științifice contractate
Servicii editoriale
Bursele pentru studenții autohtoni

2229
222930
222910
281211

Majorarea valorii materialelor pentru
scopuri didactice, științifice și alte scopuri
Procurarea materialelor pentru scopuri
didactice, științifice și alte scopuri
Majorarea valorii materialelor de uz
gospodăresc și rechizitelor de birou
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și
rechizitelor de birou

Total
Mii lei

Buget I an
mii lei

Cofinanțare

3351
335110
3361
336110

Total

Postdoctorandul _______________________________________
(numele, prenumele)
Contabil (economist) ___________________________________
(numele, prenumele)
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(semnătura)
(semnătura)

mii lei

ATENȚIE: Anexă-model aplicabilă pentru Programe de Postdoctorat
Descifrări la Devizul de cheltuieli:
a) cod economic: 222930 Servicii de cercetări științifice contractate

Nr.
d/o
1
2

Anul
nașterii

Nume, prenume

Funcția la
locul de muncă de bază,
categoria, gradul științific

Funcția în cadrul
proiectului, categoria

Salariu
lunar, lei

Perioada,
luni

Total
anual, lei

Cod economic: 212100 Contribuții și
prime de asigurări obligatorii
Cod economic: 212210 Prime de asigurare
obligatorie de asistenta medicală
Total

b) cod economic: 281211 Burse de studii a studenţilor autohtoni

Nr. d/o

Nume, prenume

Anul
de studii

Perioada
studiilor (anii)

Suma bursei
lunare

1
2
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Perioada
(luni)
2018

Suma bursei achitată
în anul 2018 ( lei)

Perioada
(luni) 2019

Suma bursei
achitată în
2019 (lei)

Suma
total pe
perioada
studiilor
( lei)

ATENȚIE: Anexă-model aplicabilă pentru Programe de Postdoctorat
Servicii energetice și comunale (Cod economic: 222110; 222120; 222130;...)

Denumirea

Unitate de
măsură

1
Energie electrică
Gaze
Energie termică
Apă şi canalizare
Salubritate
Servicii de telecomunicaţie şi
de poştă

2

Cantitatea

3

Costul unei
unităţi cu
TVA, lei
4

Total, lei

cofinanțare
7

buget
6

5

Argumentarea necesităţii

Inclusiv:
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b) Cod economic: 222710 Deplasări de serviciu în interiorul țării
222720 Deplasări de serviciu peste hotare

1
1.
2.
3.

2

total

cursul
valutar
($, €)

plafon
cazare

total

Scopul
Numărul
Drumul Numărul Diurna pentru o zi-om, Cazarea pentru o ziplecării,
deplasărilor tur-retur mediu de
lei
om, lei
argumentarea
pentru o
zile de
persoană, deplasare a
(lei)
unei
persoane
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
cursul
valutar
($, €)

Tara,
orașul,
organizația

norma

Nr.
d/o

Suma
pentru o
zi-om,
lei

Total,
mii lei
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Total deplasări

e) Cod economic: 336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de
birou
Nr.
d/o

Denumirea mărfii/serviciilor

Cantitatea

Costul unei
unități, lei

Inclusiv:

Total, lei
buget

1
2
TOTAL

Directorul instituției

______________________________
(nume, prenume, semnătura)

Postdoctorandul
Contabil (economist)

______________________________
(nume, prenume, semnătura)

______________________________
(nume, prenume, semnătura)
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cofinanțare

Argumentarea
necesității

