CONTRACT DE FINANȚARE
Nr.___________/____________

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
UNIVERSITATEA DE STIINȚE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA, cu sediul în mun. ClujNapoca, cod poştal 400372, str. Mănăştur nr.3-5, judeţ Cluj, tel. 02644596384, fax 0264593792, cod
fiscal 4288381, cont nr. RO73TREZ2165003XXX006745 deschis la Trezoreria Cluj, reprezentată legal prin
Rector prof.dr.ing. Doru PAMFIL şi Contabil Şef ec. Aurora MARIAN, denumită în continuare
UNIVERSITATEA, pe de o parte
și
Dl./D-na __________________________________________________________________, având funcţia
didactică/încadrarea de _________________________________________________________________,
în cadrul Departamentului ______________________________________________________, Facultatea
________________________________________________, domiciliat/ă în ________________________,
Str. ____________________________, Nr. ________, Bl. _____, Sc. _____, Et. _____, Ap. _____, posesor
al actului de identitate cu seria _____, nr. _____________, eliberat de ___________________, la data de
_______________, având CNP _________________________________________________, numit în
continuare DIRECTOR DE PROIECT, pe de altă parte,
s-a încheiat prezentul contract de finanţare.
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie realizarea de către DIRECTORUL DE PROIECT a activităţilor
de cercetare necesare implementării proiectului de cercetare cu titlul: _______________________
_____________________________________________________________ şi obţinerea rezultatelor
prevăzute în Anexa 1 şi Anexa 2.
2.2. Proiectul de cercetare precizat la Art. 2.1 a fost selectat pentru finanţare în cadrul COMPETIȚIEI
INTERNE DE GRANTURI DE CERCETARE 2013, A USAMV CLUJ-NAPOCA, COMPONENTA: SERVICII
SUPORT PENTRU INOVARE „CECURI DE INOVARE”, competiţie care s-a desfășurat în baza Hotărârii
din 26.11.2012 a Consiliului de Administraţie a USAMV Cluj-Napoca.
2.3. BENEFICIARUL rezultatelor activităţilor de cercetare realizate în cadrul acestui proiect de cercetare
este _________________________________________________________________________, cu
care UNIVERSITATEA are încheiat Contractul Nr.____________________, care constituie Anexa 2 la
prezentul Contract de finanţare.
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Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul Contract de finanţare intră în vigoare la data semnării de către părţi şi atribuirii numărului
de contract de către UNIVERSITATE şi este valabil până la data de _______________.
Art. 4. VALOAREA CONTRACTULUI
4.1. Valoarea totală a prezentului Contract de finanţare este de ______________ Euro, din care suma de
_____________ va fi asigurată de BENEFICIAR în baza prevederilor din Anexa 2, iar suma de
_________________ Euro va fi asigurată de UNIVERSITATE din fonduri proprii.
4.2. Cheltuielile necesare implementării proiectului sunt cele precizate în Anexa 3.
4.3. Graficul finanţării proiectului, respectiv: valoarea fiecărei tranşe, data la care tranşa se virează în
contul proiectului, cine face plata şi condiţionalităţile de îndeplinit pentru ca plata să fie efectuată,
sunt cele precizate în Anexa 1, la “Capitolul 10.”
OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTRACTANTE
Art. 5. OBLIGAȚIILE DIRECTORULUI DE PROIECT
5.1. Răspunde de coordonarea Echipei de implementare a proiectului, de obţinerea rezultatelor
precizate în Anexa 2.
5.2. Răspunde de realizarea de către Echipa de implementare a proiectului, a activităţilor de cercetare
necesare pentru derularea proiectului de cercetare în strictă conformitate cu prevederile cuprinse în
Anexa 1, la Secţiunea “Activităţile proiectului şi planificarea realizării” şi cu respectarea tuturor
prevederilor cuprinse în Anexa 2.
5.3. Întocmeşte la timp documentele necesare pentru decontarea de către UNIVERSITATE a cheltuielilor
necesare bunei derulări a activităţilor de cercetare şi gestionare a prezentului Contract de finanţare.
5.4. Răspunde de utilizarea corectă a sumelor prevăzute prin prezentul Contract de finanţare.
5.5. Prezintă, la solicitarea UNIVERSITAȚII sau a BENEFICIARULUI, date, documente și explicaţii
suplimentare, referitoare la fundamentarea unora dintre cheltuielile care fac obiectul prezentului
contract. Întocmirea necorespunzătoare a acestora sau refuzul de a le înainta, poate atrage după
sine amânarea sau nedecontarea de către UNIVERSITATE a respectivelor cheltuieli.
5.6. Asigură evaluarea și răspunde de avizarea de către BENEFICIAR a lucrărilor de cercetare efectuate și
a rezultatelor obţinute pe parcursul derulării Contractului de finanţare, în strictă conformitate cu
prevederile cuprinse în Anexa 2.
5.7. Asigură şi răspunde de respectarea de către membrii Echipei de implementare a proiectului a
tuturor prevederilor cuprinse în Anexa 2, cu privire la obligaţiile asumate de UNIVERSITATE în ceea
ce priveşte secretul asupra activităţii de cercetare care face obiectul prezentului Contract de
finanţare și asupra rezultatelor acestora și are obligaţia să utilizeze doar în conformitate cu
prevederile din Anexa 2 şi prevederile Legii nr. 64/19911, Legii nr. 129/19922 și Legii nr. 8/19963,
1

Legea nr. 64/1991 – privind brevetele de invenţie cu modificările și completările ulterioare
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documentaţiile şi rezultatele tangibile și intangibile ale cercetării știinţifice derulate în baza
prezentului Contract de finanţare.
5.8. Se asigură să nu angajeze cheltuieli care să depășească prevederile din Anexa 3.
5.9. În situaţia în care, pe parcursul implementării proiectului, solicită realocări de sume între capitolele
precizate în Anexa 3, va informa în scris UNIVERSITATEA despre acestă necesitate, urmând a angaja
noile cheltuieli numai după obţinerea aprobării scrise a UNIVERSITĂȚII cu privire la realocare.
5.10. Modificările care fac obiectul Art. 5.9 nu pot conduce la depășirea valorii totale precizată la Art. 4.1
din prezentul Contract de finanţare.
5.11. Se angajează să respecte, împreună cu toţi membrii Echipei de implementare, normele
deontologice ale cercetării știinţifice precum și alte reglementări legale aplicabile.
5.12. Păstrează documentele și rezultatele cercetării, conform reglementărilor legale în vigoare şi a
prevederilor cuprinse în Anexa 2.
5.13. Urmăreşte respectarea prevederilor cuprinse în Anexa 1, la Secţiunea “Devizul de cheltuieli și
defalcarea pe perioada implementării” şi întreprinde demersurile necesare pe lângă BENEFICIAR
pentru a se asigura respectarea Graficului finanţării proiectului precizat la Art. 4.3 din prezentul
Contract de finanţare.
Art. 6.OBLIGAȚIILE FINANȚATORULUI
6.1. Analizează cu operativitate documentele prezentate de DIRECTORUL DE PROIECT pentru
decontarea cheltuielilor necesare implementării proiectului și obţinerii rezultatelor prevăzute în
Anexa 1 și efectuează plata pentru cheltuielile care respectă prevederile prezentului Contract de
finanţare.
6.2. Sesizează DIRECTORUL DE PROIECT atunci când constată că nu sunt respectate prevederile cuprinse
în Anexa 1, la Secţiunea “Devizul de cheltuieli și defalcarea pe perioada implementării” şi solicită
acestuia remedierea situaţiei.
6.3. Păstreză confidenţialitatea asupra cercetărilor efectuate de DIRECTORUL DE PROIECT şi Echipa de
implementare a proiectului, precum și asupra rezultatelor acestor cercetări.
6.4. Asigură DIRECTORULUI DE PROIECT şi Echipei de implementare a proiectului, sprijinul necesar, pe
întreaga durată a prezentului Contract de finanţare, prin luarea măsurilor tehnico-administrative
solicitate de către DIRECTORUL DE PROIECT pentru buna desfășurare a activităţilor de cercetare
prevăzute în Anexa 1.
Art. 7. ANEXE
Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul contract:
7.1. Anexa 1 – Cerere de finanţare
7.2. Anexa 2 – Contractul Nr. ________________

2
3

Legea nr. 129/1992 – privind protecţia desenelor și modelelor industriale
Legea nr. 8/1996 – privind dreptul de autor și drepturile conexe cu modificările și completările ulterioare
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7.3. Anexa 3 – Devizul proiectului
Art. 8. DISPOZIȚII FINALE
8.1. În situaţia în care Contractul care face obiectul Anexei 2 încetează, UNIVERSITATEA va analiza
oportunitatea continuării sau nu a prezentului Contract de finanţare, comunicând DIRECTORULUI
DE PROIECT, în termen de 5 zile lucrătoare, decizia sa.
8.2. În situaţia în care, în condiţiile de la Art. 8.1 de mai sus, UNIVERSITATEA decide încetarea
prezentului Contract de finanţare, acesta va înceta de drept, cu data la care UNIVERSITATEA
transmite în scris DIRECTORULUI DE PROIECT această decizie.
Art. 9. FORȚA MAJORĂ
9.1. Potrivit legii, forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, pentru evenimente
imprevizibile şi de neînlăturat, cu condiţia ca, în termen de 5 zile de la data producerii
evenimentului, să înstiinţeze, în scris, cealaltă parte despre aceasta şi consecinţele ce afectează
executarea prezentului Contract.
9.2. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
9.3. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
Contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.
9.4. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
Prezentul Contract de finanţare s-a încheiat în două exemplare, unul pentru UNIVERSITATE și unul
pentru DIRECTORUL DE PROIECT.

UNIVERSITATEA,

DIRECTOR DE PROIECT,

RECTOR,
Prof.dr. Doru PAMFIL

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Aurelia MARIAN

OFICIUL JURIDIC,
Jr. Viorel APOSTU
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