
                                                                                                         
 
Promotor Proiect 

................................................... 

...................................................... 

Cod fiscal:............................... 

Cod proiect:............................. 

Operator de Program: 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului 

Superior a Cercetării Dezvoltării şi Inovării - UEFISCDI 

 

Nr. înregistrare:............................. Nr. înregistrare:……………….  

 

CERERE DE AVANS 

 

În temeiul: 

- Acordului de Program încheiat între Comitetul Mecanismului Finaciar (CMF) şi Ministerul Fondurilor Europene 

în calitate de Punct Național de Contact (PNC); 

- Acordul de Implementare a Programului Cercetare semnat între Unitatea Executivă pentru Finanțarea 

Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în calitate de Operator de Program și Ministerul 

Fondurilor Europene, în calitate de Punct Național de Contact; 

- Regulamentul de Implementare a Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 împreună cu Anexele aferente; 

- Ghidul pentru Programele de Cercetare - Reguli pentru implementarea programelor care intră sub incidența ariei 

Cercetare adoptat de către Statele Donatoare în consultare cu Statul Beneficiar; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe 

nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului 

financiar norvegian 2014-2021 aprobată cu modificări prin legea nr. 206/2017; 

- Ordinul nr. 2840 din 31 octombrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe 

nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului 

financiar norvegian 2014-2021; 

şi  

- a prevederilor contractului de finanţare nr............................../201…, 

În calitate de Promotor de Proiect.............................. solicit suma de........………….lei, care reprezintă plată în avans, 

parte din bugetul proiectului (finanțare publică), calculată astfel încât să acopere cheltuielile estimate pentru primul an de 

implementare a proiectului.  

          

Valoare Avans, din care (lei):   

Grant (85%) (lei)  

Valoare avans cofinantare publica (15%) (lei)  

 

Plata se va efectua in contul:...............................................................deschis la...................... ................................................. 

 

Prin prezenta certific că, în calitate de Promotor de Proiect, solicit avansul în numele parteneriatului, integrând în 

prezenta cerere de avans inclusiv valorile avansului necesar derulării activității partenerului/partenerilor. 

De asemenea, certific că sumele solicitate ca avans sunt necesare implementării activtăților proiectului cod 

.................................................. 

 

PROMOTOR DE PROIECT 

 

 

Rector/Director General 

................................. 

 

 

Coordonator Proiect 

............................. 

 

 

Director economic 

(Contabil şef) 

.................................... 

 

 

Consilier juridic 

.................................... 

 

 


