
Contractor : 

Cod fiscal  : 

 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului 

Superior a Cercetării Dezvoltării şi Inovării - UEFISCDI 

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

 

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. 475/2007 cu modificarile si completarie ulterioare pentru aprobarea Planului 

Naţional de Cercetare–Dezvoltare şi Inovare II, pentru perioada 2007- 30 iunie 2014 şi a prevederilor actului 

aditional  nr..../... la contractului de finanţare nr........./...., 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 2015 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 5 zile lucrătoare 

de la finalizarea anului pentru care a primit avans. In cazul in care Contractorul nu restituie suma reprezentand 

avans nejustificat in termen, Autoritatea Contractanta poate calcula dobanzi penalizatoare, aplicate la avansul 

ramas nejustificat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data aplicarii. . 

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 instumentului de garantare trebuie să acopere durata etapei pentru care s-a 

primit avansul şi o perioada 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. 
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