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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 (denumirea fără prescurtări), cont nr……….., deschis la Trezoreria 

(Banca)…………….................... 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr.475/2007 pentru aprobarea Planului National de Cercetare –

dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007-2013 şi a prevederilor actului aditional nr. /2011 la 

contractului de finantare nr........./2008, părţile convin următoarele: 

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

virează suma de........………….lei, care reprezintă 90% din valoarea Actului aditional nr.  /2011 la 

contractul de finanţare pentru excuţie proiecte nr…...../2009 pe anul in curs. 

 

2. Plata avansului va fi asigurata de catre Autoritatea Contractanta in una sau mai multe transe astfel 

incat sa fie asigurate necesitatile de finantare ale proiectului in conditii de incadrare in creditele bugetare 

deschise in contul bugetului de proiect si de evitare a imobilizarilor financiare ale resurselor bugetare. 

3. Recuperarea avansului se face conform Anexei A la Contractul de finanţare pentru execuţie proiecte 

nr.  .... /2009. 

 

4. Să restituie sumele primite reprezentând plăti în avans, şi nejustificate prin lucrări executate, până la 

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

prevăzută în contract ca termen de predare a documentelor şi justificarea cheltuielilor aferente lucrărilor 

respective .  

 

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. 

 

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