
INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A ACTULUI ADITIONAL 
 

 
Instructiuni pt. Art.2 si 3 din forma de Act Aditional prezentata pe pagina de web : 
 

1. In cazul in care Devizul Cadru (antecalcul) prevazut in contractul de finantare, pentru 

anul 2007, a suferit modificari, in structura sa  si/sau valoarea totala an, fata de devizul 

postcalcul, in Actul Aditional trebuie raportata valoarea real decontata (conform 

devizului postcalcul transmis la Autoritatea Contractanta). 

Nota : Diferenta intre bugetul contractat pentru anul 2007 si valoarea decontata se considera 

economie inregistrata in cadrul proiectului, suma nu se reporteaza in anul 2008. 

Economiile inregistrate in cadrul unui proiect nu trebuie sa implice nerealizarea 

obiectivelor prevazute. 

 

2. Avand in vedere prevederile art.7, alin.a (“perioade stiintifice si tehnice prevazute in 

instrumentele de planificare si programare, avand durata de min. 6 luni si max. 1 

an”) din HG 475/2007 privind aprobarea Planului National de Cercetare-Dezvoltare si 

Inovare, PNII, si solicitarea Autoritatii Contractante ca decontarea finala pentru anul 

2008 sa nu fie mai tarziu de 31 octombrie 2008, pentru acest an nu poate fi prevazuta 

decat o singura faza de decontare. 

 

Ex1 : Daca pt. anul 2008, avem faza de decontare la 31 octombrie, bugetul activitatilor 

pentru lunile noiembrie si decembrie 2008 trebuie sa fie cuprins in bugetul fazei urmatoare 

de decont care poate fi programata la 31 aprilie 2009, sau ulterior acestei date ceea ce duce 

la diminuarea bugetului pe 2008 si marirea bugetului pt. anul 2009. 

 

Ex.2 : Daca pt. anul 2008, avem faza de decontare la 15 iulie, bugetul activitatilor pentru 

lunile iulie (2 saptamani) - decembrie 2008 trebuie sa fie cuprins in bugetul fazei urmatoare 

de decont care poate fi programata la 15 ianuarie 2009, sau ulterior acestei date ceea ce 

duce la diminuarea bugetului pe 2008 si marirea bugetului pt. anul 2009. 

 

3. Fata de cele prezentate la pct.2, pot face exceptie institutiile de cercetare de drept 

privat care nu au drept de a primi avans, fara scrisoare de garantie bancara. Pentru 

acestea pot fi prevazute 2 faze de decontare in lunile iunie si decembrie 2008. 

 



 

 

 

4. In cazul in care contractul de finantare coordonat de dvs. se afla in situatiile prezentate 

la pct. 1 si pct.2, art. 2 din Actul Aditional se inlocuieste cu urmatorul text si va 

deveni: 

“ Se modifica art.7 din Contractul de finantare nr. ...../2007, astfel: 

- se diminueaza valoarea anului 2007 cu suma de ...... lei conform devizului postcalcul 

2007; 

- se diminueaza valoarea anului 2008 cu suma de .........si se mareste valoarea anului 

2009 cu aceeasi valoare 

si devine 

Valoarea Contractului este de ….............lei (valoarea înscrisă pe prima pagină a Actului 

Aditional) reprezentând suma totală alocată proiectului de la bugetul de stat, din care pentru 

anul bugetar: 

 
ANUL TOTAL(lei) 
2007  
2008  
2009  
2010  

“ 

Instructiuni pt. Art.4.1 si 4.2 din forma de Act Aditional prezentata pe pagina de web : 
 

5. Daca la un moment dat, pe parcursul perioadei de derulare a anului 2008, apreciati ca 

valoarea alocata anului 2008 nu poate fi cheltuita in totalitate, iar suma care poate 

ramane necheltuita depaseste mai mult de 2% din valoarea anului, atunci sunteti 

obligati sa anuntati Autoritatea Contractanta si sa solicitati diminuarea sumei aferente 

anului, prin incheierea unui alt act aditional (cu cel putin 1 luna inainte de data de 

decontare). 

Nota: Contractorul poate efectua realocări între categoriile de cheltuieli prevăzute în Devizul 

cadru cu condiţia ca suma realocărilor cu semnul “+” să fie egală cu suma realocărilor cu 

semnul ”-” şi să nu depăşească 15% din total. Modificarile se aproba prin Cerere de 

modificare deviz, nefiind necesar incheierea unui nou act aditional. 

 
 
 
 



Instructiuni pt. Art.6 din forma de Act Aditional prezentata pe pagina de web : 
 

6. Orice modificare a Devizului Cadru (Anexa I la contractul de finantare) implica 

modificarea anexelor corespunzatoare (Anexa I – Deviz Cadru, Anexa IIa- Plan de 

realizare a proiectului, Anexa III- Esalonarea platilor). In cadrul planului de realizare 

se prezinta, in detaliu, lista de echipamente cu valorile asociate ce urmeaza a fi 

achizitionate in anul 2008, precum si mobilitatile preconizate a fi efectuate. 

7. Daca prin prezentul Act Aditional se modifica doar termenele de decontare, bugetele 

aferente perioadei 2007-2010 ramanand  nemodificate, atunci la Actul Aditional se 

ataseaza doar. Anexa III – Esalonarea platilor. 

 

 

 

 


