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CONVENŢIE DE AVANS 

 

Încheiată astăzi…………… între Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării 

Dezvoltării şi Inovării, în calitate de Autoritate Contractantă şi  …………………………….., în calitate de 

Contractor, 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului Naţional de Cercetare–Dezvoltare şi 

Inovare, pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III) cu modificarile si completarile ulterioare şi a prevederilor 

contractului de finanţare nr........./20..., părţile convin următoarele: 

1. Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării Dezvoltării şi Inovării virează suma 

de........………….lei, care reprezintă maxim 90% din valoarea bugetului prevăzut pentru anul bugetar 20… prin 

contractul indicat mai sus. 

2. Plata avansului va fi asigurată de către Autoritatea Contractantă în una sau mai multe tranşe astfel încât să fie 

asigurate necesităţile de finanţare ale proiectului în condiţii de încadrare în creditele bugetare deschise în contul 

bugetului de proiect şi de evitare a imobilizărilor financiare ale resurselor bugetare. 

3. Recuperarea avansului se face conform contractului de finanţare indicat mai sus. 

4. Contractorul se obligă să restituie sumele primite reprezentând plăţi în avans şi nejustificate prin documentele 

de raportare, până la finele perioadei pentru care acestea au fost acordate, în termen de cel mult 10 zile de la 

finalizarea etapei pentru care a primit avans. Pentru toată suma reprezentând avans nejustificat în termen, 

Autoritatea Contractantă va aplica penalități conform  Legii 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și 

completările ulterioare, cu privire la modul de calcul al dobânzilor și penalităților aferente avansurilor acordate 

contractorilor și nejustificate prin activitățile realizate, pentru fiecare zi de întârziere. 

5. Avansurile acordate se vor utiliza numai pentru realizarea contractului cu Unitatea Executivă pentru Finanţarea 

Învăţământului Superior a Cercetării Dezvoltării şi Inovării. Răspunderea pentru aceasta revine, în exclusivitate, 

Contractorului. 

6. UEFISCDI, în conformitate cu prevederile HG 264/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia 

de a solicita Contractorului, altul decât cel organizat ca instituţie publică,  institut naţional de cercetare-dezvoltare 

care funcţionează în coordonarea unui organ de specialitate al administraţiei publice centrale, persoană juridică 

fără scop patrimonial,  un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate 

de asigurări. Perioada de valabilitate a instrumentului de garantare trebuie să acopere durata etapei pentru care s-

a primit avansul şi o perioadă de 20 zile lucrătoare de la data prevazută în contract pentru depunerea 

documentelor de raportare la Autoritatea Contractantă. 

Prezenta convenţie s-a încheiat în două exemplare, fiecare având valabilitate de original pentru părţi. 

                      

CONTRACTOR ____________________ 

 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a 

Cercetării Dezvoltării şi Inovării - UEFISCDI 

Rector / Director General 

 

Director proiect 

 

 

 

Director economic 

(Contabil şef) 

 

 

 

Oficiul juridic                  

 

Director General UEFISCDI 

Adrian CURAJ 

 

pt. Director Economic 

Lucia BOICENCO 

VIZEAZĂ 

 

Responsabil contract                                   Aviz de legalitate 

                                                                         Consilier Juridic 

 
 


