
(Denumire contractor) ANEXA 1
Contract de finantare 

nr. ……………/……………

lei

Realizata Planificata
(cf. Deviz-Cadru)

1 0.00 0.00

2 0.00 0.00

3

4

0.00 0.00

* Se va specifica cota de regie (%) si cheia de repartizare conform metodei de calcul adoptata prin contractul de finantare

Devizul se referera la sumele solicitate de la bugetul programului : ………….………….. .
Declaram pe proprie raspundere ca suntem/nu suntem platitor de TVA, dupa caz.
Declaram pe proprie raspundere ca deducem/nu deducem TVA, dupa caz.

Devizul se intocmeste centralizat pe total proiect, pentru conducatorul de proiect si pentru fiecare partener in parte.
Datele se confirmă pe răspunderea noastră.

Reprezentant legal al Director proiect, Director Economic,
Conducătorului de proiect 

(functie, nume si prenume, semnatura, stampila)

pentru faza de executie nr. ……… 

TOTAL CHELTUIELI (1+2+3+4)

2.3. cheltuieli cu serviciile executate de terţi

CHELTUELI CU LOGISTICA, din care:

2.1. cheltuieli de capital

2.2. cheltuieli privind stocurile

CHELTUIELI DE DEPLASARE

CHELTUIELI INDIRECTE (regie) *     …..% din rd. ……

DEVIZ POSTCALCUL (DP)

1.1. salarii şi venituri asimilate salariilor, potrivit legii 

1.2. contribuţii aferente salariilor şi veniturilor asimilate acestora

CHELTUIELI CU PERSONALUL, din care:

ValoareCategoria de cheltuieli

Anul ………

pentru sumele solicitate din programul: ……………



ANEXA 2 
Contract de finantare  
nr. ……………/…………… 

 
 
 
 
 

FIŞA DE EVIDENŢĂ A CHELTUIELILOR (FEC) 

pentru faza de executie nr. ........ 
 
 

A. INFORMAŢII GENERALE  
         Tabelul nr.1 

Nr.
crt. 

Denumirea 
indicatorului Contractor Planificat Realizat Cauze de 

nerealizare

1 TERMEN 
(ziua/luna/anul)  (Ziua/luna/anul) (Ziua/luna/anul)  

Conducator de proiect: 
.......................................    

Partener 1: .....................    

    

Partener n: .....................    

2 FINANTARE DE LA 
BUGET (lei) 

Total etapa:    

3 AVANS ACORDAT 
(lei)     

4 AVANS RECUPERAT 
(lei)     

 

B. PLATI EFECTUATE DE CONDUCĂTORUL DE PROIECT CĂTRE PARTENERI IN 
PERIOADA RAPORTATA 

Tabelul nr.2 

Nr. 
crt. 

Denumirea  
organizaţiei partenere 

Avans transa nr......  
/etapa nr....... 

(lei) 

Suma platita 
(lei) 

Ordinul de plata 
(nr. si data) 

    

    

    

    

    

TOTAL PLATIT:   
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1. CHELTUIELI CU PERSONALUL  

1.1. SALARII SI VENITURI ASIMILATE SALARIILOR 
Tabelul nr.3 

Nr. 
crt Nume si prenume* 

Functia/grad 
profesional 

(cf. HG 
475/2007) 

Plafon tarif 
orar (cf. HG 
475/2007)** 

(lei/ora) 

Salariu orar 
realizat  
(lei/ora) 

Nr. ore 
lucrate 
(max 170 
ore/luna) 

Salarii directe 
realizate 

Echivalent 
normă 

întreagă*** 

Conducator proiect:  ................................................................................... (denumirea) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

TOTAL Conducator proiect  

Partener  1:  ................................................................................................ (denumirea) 

1       

2       

3       

TOTAL Partener 1  

Partener  n:  ................................................................................................ (denumirea) 

1       

2       

3       

TOTAL Partener n  

TOTAL SALARII (Conducator+P1+...+ Pn)  
* Declaram pe proprie raspundere ca persoanele nominalizate in realizarea etapei, sunt cele din  lista echipei 
proiectului, aprobata prin contractul de finantare. 
** Declaram pe proprie raspundere ca plafoanele tarifare orare se incadreraza in limitele stabilite conform HG 
nr.475/2007 si s-au calculat pe baza cursului mediu de schimb al BNR aferent perioadei de raportare; 
*** Echivalent norma intreaga = nr. total ore lucrate efectiv / nr. maxim de ore in perioada raportata  (</= cu 1) 



 3

 

2. CHELTUIELI CU LOGISTICA  

2.1. CHELTUIELI DE CAPITAL  
Tabel  4 

Nr. 
crt 

Denumire 
mijloc fix* 

Document justificativ** 
(denumire/numar/data / 

emitent) 

Nr.de 
inventar 

atribuit***

Valoare totala 
cf. document 
justificativ 

 (lei) 

Valoare 
decontata de 

la buget 
 (lei) 

Conducator proiect:  ................................................................................... (denumirea) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

TOTAL Conducator Proiect  

Partener  1:  ................................................................................................ (denumirea) 

1     

2     

TOTAL Partener 1  

Partener  n:  ................................................................................................ (denumirea) 

1     

2     

TOTAL Partener n  

TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL (Conducator+P1+...+ Pn)  

*In cazul in care, in documentul de justificare a cheltuielilor sunt folosite abrevieri, coduri, se va trece in 
paranteza denumirea din lista echipamentelor, aprobata prin contractul de finantare. 
**Documentele justificative admise, si care se precizeaza in tabel, sunt urmatoarele: factura fiscala, ordinul de 
plata si procesul verbal de receptie al mijlocului fix. 
***Fiecarui mijloc fix i se atribuie un numar de inventar, insotit de mentiunea ……….. (cod program), pentru a 
putea fi clar identificat ca provenind din fondurile alocate de la buget proiectului. 
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2.2. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (conform art.  6 din  Anexa la HG nr. 134/2011) 

Tabel   5 

Nr. 
crt Denumire material* 

Document justificativ** 
(denumire/numar/data / 

emitent) 
UM Cantitate 

Valoare 
decontata 

de la buget 
(lei) 

Conducator proiect:  ................................................................................... (denumirea) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

TOTAL Conducator proiect 

Partener  1:  ................................................................................................ (denumirea) 

1     

2     

TOTAL Partener 1 

Partener  n:  ................................................................................................ (denumirea) 

1     

2     

TOTAL Partener n 

TOTAL CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (Conducator+P1+...+ Pn) 

*In cazul in care, in documentul de justificare a cheltuielilor sunt folosite abrevieri, coduri, se va trece in 
paranteza denumirea uzuala a materialului. 
**Documentele justificative admise, si care se precizeaza in tabel, sunt facturile fiscale. Doar pentru materiale 
consumate din stoc se admit  bonuri de consum. 
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2.3. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI (conform art.  7 din  Anexa la 
HG nr. 134/2011) 

Tabel   6 

Nr. 
crt Denumire serviciu* Document justificativ** 

(denumire/numar/data / emitent) 

Valoare totala 
cf. document 
justificativ 

 (lei) 

Valoare 
decontata 

de la buget 
(lei) 

Conducator proiect:  ................................................................................... (denumirea) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

TOTAL Conducator proiect 

Partener  1:  ................................................................................................ (denumirea) 

1    

2    

TOTAL Partener 1 

Partener  n:  ................................................................................................ (denumirea) 

1    

2    

TOTAL Partener n 

TOTAL CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI 
(Conducator+P1+...+ Pn) 

*In cazul in care, in documentul de justificare a cheltuielilor sunt folosite abrevieri, coduri, se va trece in 
paranteza denumirea uzuala a serviciului. 
**Documentele justificative admise, si care se precizeaza in tabel, sunt facturile fiscale.  
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3. CHELTUIELI DE DEPLASARE  (conform art. 8 din Anexa la HG 134/2011) 

Tabel  7 

Nr. 
Crt Explicatii Document justificativ*** 

(denumire/numar/data / emitent) 

Valoare 
decontata 

de la buget** 
(lei) 

Conducator proiect:  ................................................................................... (denumirea)) 

1 Persoana care a efectuat deplasarea: ........................................................... (nume si prenume) 

Perioada deplasării:  

Scopul deplasării*:  

Destinatia * (tara si localitatea):  
a) transport  
b) cazare  
c) taxe participare  
d) asigurari de sanatate  

Cheltuieli 
deplasare 

e) taxe de viza s.a.  

 

TOTAL Persoana 1 (a+...+e) 

n Persoana care a efectuat deplasarea: ........................................................... (nume si prenume) 

Perioada deplasării:  

Scopul deplasării*:  

Destinatia * (tara si localitatea):  
a) transport  
b) cazare  
c) taxe participare  
d) asigurari de sanatate  

Cheltuieli 
deplasare 

e) taxe de viza s.a.  

 

TOTAL Persoana n (a+...+e) 

TOTAL Conducator proiect (Persoana 1+....+Persoana n) 

Partener  1:  ................................................................................................ (denumirea) 

1 Persoana care a efectuat deplasarea: ........................................................... (nume si prenume) 
  

n Persoana care a efectuat deplasarea: ........................................................... (nume si prenume) 

  
TOTAL Partener 1 (Persoana 1+....+Persoana n) 

TOTAL CHELTUIELI DE DEPLASARE (Conducator+P1+...+ Pn) 

* Scopul si destinatia deplasarii se coreleaza cu activitatile desfasurate in cadrul etapei. 
**Cheltuielile cu deplasările efectuate se decontează in condiţiile legale stabilite pentru instituţiile publice. 
*** Documentele justificative admise, si care se precizeaza in tabel sunt: ordinele de deplasare, deconturile 
de cheltuieli, facturile fiscale  s.a, dupa caz. 
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4. CHELTUIELI INDIRECTE (Regie)  

Tabel  8 
 

Cota de regie* 

Baza de calcul 
(cheia de repartizare) % 

Valoare 
cheltuieli 

indirecte** 
(lei) 

Conducator proiect:    

Partener 1    

Partener n    

*Cota de regie (%) s-a stabilit conform metodei de calcul adoptata  prin  contractul de finantare. 
**Valoarea cheltuielilor indirecte = baza de calcul x cota de regie (%). 
 
 Conducatorul de program poate solicita prezentarea unei note justificative a valorii cheltuelilor indirecte, nota 
care se va anexa la Fisa de evidenta a cheltuielilor (FEC)  

 

5. DISPOZITII FINALE 

 La tabelele intocmite se vor anexa copii certificate „conform cu originalul”, 
dupa urmatoarele documente: facturi fiscale, procese verbale receptie mijloace fixe, fisa mijlocului 
fix, note de intrare receptie, bonuri de consum, ordine de deplasare, deconturi de cheltuieli, ordine 
de plata s.a.. 

 
 
 
Reprezentant legal al,   Director proiect,  Director Economic, 
conducatorului de proiect 
 
(functie, nume si prenume, semnatura, stampila) 
               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



lei

PLANIFICATE

TOTALE CUMULAT
(cf. Deviz-Cadru) (total etape) …….. ………. ……….

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

3 0.00

4 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* sumele se prezinta pe ani/etape si cumulat (total etape finalizate), pe masura predarii rapoartelor de etapa.

FEAP se intocmeste centralizat pe total proiect, pentru conducatorul de proiect si pentru fiecare partener in parte.
Datele se confirmă pe răspunderea noastră.

Reprezentant legal al Director proiect, Director Economic,
Conducătorului de proiect 

(functie, nume si prenume, semnatura, stampila)

TOTAL CHELTUIELI (1+2+3+4)

2.3. cheltuieli cu serviciile executate de terţi

CHELTUELI CU LOGISTICA, din care:

2.1. cheltuieli de capital

2.2. cheltuieli privind stocurile

CHELTUIELI DE DEPLASARE

CHELTUIELI INDIRECTE (regie)  ….. % din rd. …

FISA DE EVIDENTA ANALITICA POSTCALCUL (FEAP)

1.1. salarii şi venituri asimilate salariilor, potrivit legii 
1.2. contribuţii aferente salariilor şi veniturilor asimilate 
acestora

CHELTUIELI CU PERSONALUL, din care:

C O S T U R I

Categoria de cheltuieli
Anul / Etapa

EFECTIVE* 

pentru sumele solicitate din programul: ……………
Contract de finantare nr. ………………./……………..….



MODEL 
Anexa la contractul de finanţare nr............./..................... 

Raport Anual de Activitate 
 
 

 
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE (RAA) 

 
Denumirea proiectului  
Cod proiect  
Tip proiect  
Conducător de proiect  
Perioada aferenta raportarii   

 
1. Obiectivele principale ale proiectului: 
 
2. Stadiul de realizare şi rezultatele obţinute în perioada aferentă raportării: 

 
3. Rezultate deosebite: 

 
4. Planul de lucru pentru anul următor şi perspectivele pe termen lung: 

 
5. Indicatorii de performanţă obţinuţi în perioada aferentă raportării: 

5.1 Tabel sintetic cu indicatorii de performanta 
Număr/ Mii Ron Denumirea indicatorilor 
Planificat  Realizat  

1.  Investiţii noi in 
infrastructura CDI 

  

2. Gradul mediu de utilizare 
a echipamentelor CDI 

  

3. Valoarea investiţiei în 
infrastructură şi servicii de 
comunicaţii 

  

4. Număr de produse şi 
tehnologii rezultate din 
activitatea de cercetare, bazate 
pe brevete, omologări sau 
inovaţii proprii. 

  

5. Număr de cereri de 
brevete depuse/ aprobate în 
urma proiectelor, din care: 
a) Naţionale 
b) EPO (Europa) 
c) USPTO (SUA) 
d) Triadice (Europa, SUA, 
Japonia)  

Depuse Aprobate Depuse Aprobate 

6. Număr de articole 
acceptate spre 
publicare/publicate în urma 
proiectelor,din care: 
a) în reviste indexate ISI 
b) în reviste indexate în alte 
baze de date internaţionale 
recunoscute  

acceptate 
spre 
publicare 

publicate acceptate 
spre 
publicare 

publicate 

7.  Cărţi, atlase, dicţionare şi 
alte produse cu caracter 
ştiinţific publicate anual, în 
ţară şi în străinătate 

  



8. Număr de participari la 
conferinte si alte manifestari 
internationale (Workshop, 
expozitie, etc)  

conferinte alte manifestari conferinte alte manifestari 

9. Număr de conferinţe 
organizate, din care 
internaţionale 

Total Internationale Total Internationale 

10.  Număr de expoziţii 
finanţate 

  

11. Număr de proiecte de 
studii prospective 

  

12. Număr de proiecte de 
pregătire a unor participări la 
programe internaţionale 

  

13. Număr de participări în 
proiecte internaţionale 

  

14. Valoarea apelurilor 
tematice comune lansate 

  

15. Numărul mediu de poziţii 
echivalente cu normă întreagă 
pe proiect, din care:  
a) doctoranzi  
b) postdoctoranzi  

  

16. Numar de teze 
doctorat/masterat finalizate  

Doctorat Masterat Doctorat Masterat 

17. Numar de premii obtinute 
la nivel national/ international 

National International National International 

 
5.2 Lista produselor şi tehnologiilor rezultate din activitatea de cercetare, bazate pe brevete, 

omologări sau inovaţii proprii. 
 
5.3 Lista brevetelor depuse/ aprobate în urma proiectelor, din care: 

a) Naţionale 
b) EPO (Europa) 
c) USPTO (SUA) 
d) Triadice (Europa, SUA, Japonia)  
 

5.4 Lista articolelor acceptate spre publicare/publicate în urma proiectelor,din care: 
a) în reviste indexate ISI 
b) în reviste indexate în alte baze de date internaţionale recunoscute 
 

5.5 Lista tinerilor cercetători implicaţi în realizarea proiectului, din care: 
a) doctoranzi 
b) postdoctoranzi 
 

5.6 Lista tezelor de masterat/doctorat şi a premiilelor obţinute în perioada raportata 
 
5.7 Lista mobilitatilor intreprinse in cadrul proiectului pe perioada raportata 

Nr. Crt. Nume şi prenume Grad ştiinţific Durată Scop 
     

 
5.8 Fonduri de la terţi dobândite pe baza proiectului 
 

6. Indicatorii financiari pentru perioada aferentă raportării 
6.1 Analiza privind utilizarea fondurilor bugetare 

Valoarea  (lei) 
Nr. crt. Denumirea unităţii 

 
Rolul in 
proiect Planificată Realizată 

     



 
 
6.2 Modul de utilizare a bugetului 
 

Nr. 
crt. 

Denumire Capitol Buget Valoarea planificată (lei) Valoarea realizată (lei) 

1.  Cheltuieli cu personalul   
2.  Cheltuieli cu logistica   
2.1. Cheltuieli de capital   
2.2. Cheltuieli privind stocurile   
2.3. Cheltuieli cu serviciile executate de 

terti 
  

3.  Cheltuieli de deplasare   
4.  Cheltuieli indirecte (regie)   
 TOTAL   
 
 
Prin aceasta se certifică legalitatea şi corectitudinea datelor cuprinse în prezentul Raport Anual de 
Activitate. 
 
DATA: 
 
Rector/Director  Director Ec./Contabil Şef  Responsabil proiect  
Nume, prenume:   Nume, prenume:  Nume, prenume: 
 
Semnătura, Ştampila:   Semnătura:   Semnătura: 
 
 



MODEL 
Anexa la contractul de finanţare nr............./..................... 

Raport Final de Activitate 
 

 
RAPORT FINAL DE ACTIVITATE (RFA) 

 
Denumirea proiectului  
Cod proiect  
Tip proiect  
Conducător de proiect  
Perioada aferenta raportarii   

 
1. Obiectivele principale ale proiectului: 
 
2. Gradul de realizare a obiectivelor şi rezultatele obţinute pe perioada proiectului: 

 
3. Rezultate deosebite: 

 
4. Rezumatul publicabil în română şi în engleză (maxim 3 pagini), din care să rezulte gradul 

de noutate şi elementele de dezvoltare economică ale întregului proiect, impactul 
preconizat asupra mediului ştiinţific, tehnic, economic, social şi didactic si perspectivele pe 
termen lung. 
 

5. Indicatorii de performanţă obţinuţi în perioada aferentă raportării: 
5.1 Tabel sintetic cu indicatorii de performanta 

Număr/ Mii Ron Denumirea indicatorilor 
Planificat  Realizat  

1.  Investiţii noi in 
infrastructura CDI 

  

2. Gradul mediu de utilizare a 
echipamentelor CDI 

  

3. Valoarea investiţiei în 
infrastructură şi servicii de 
comunicaţii 

  

4. Număr de produse şi 
tehnologii rezultate din 
activitatea de cercetare, 
bazate pe brevete, 
omologări sau inovaţii 
proprii. 

  

5. Număr de cereri de brevete 
depuse/ aprobate în urma 
proiectelor, din care: 

a) Naţionale 
b) EPO (Europa) 
c) USPTO (SUA) 
d) Triadice (Europa, SUA, 
Japonia)  

Depuse Aprobate Depuse Aprobate 

6. Număr de articole acceptate publicate acceptate publicate 



acceptate spre 
publicare/publicate în urma 
proiectelor,din care: 

a) în reviste indexate ISI 
b) în reviste indexate în alte 
baze de date internaţionale 
recunoscute  

spre 
publicare 

spre 
publicare 

7.  Cărţi, atlase, dicţionare şi 
alte produse cu caracter 
ştiinţific publicate anual, în 
ţară şi în străinătate 

  

8. Număr de participari la 
conferinte si alte 
manifestari internationale 
(Workshop, expozitie, etc)  

conferinte alte 
manifestari 

conferinte alte 
manifestari 

9. Număr de conferinţe 
organizate, din care 
internaţionale 

Total Internationale Total Internationale 

10.  Număr de expoziţii 
finanţate 

  

11. Număr de proiecte de studii 
prospective 

  

12. Număr de proiecte de 
pregătire a unor participări 
la programe internaţionale 

  

13. Număr de participări în 
proiecte internaţionale 

  

14. Valoarea apelurilor 
tematice comune lansate 

  

15. Numărul mediu de poziţii 
echivalente cu normă 
întreagă pe proiect, din 
care:  

a) doctoranzi  
b) postdoctoranzi  

  

16. Numar de teze 
doctorat/masterat finalizate  

Doctorat Masterat Doctorat Masterat 

17. Numar de premii obtinute 
la nivel national/ 
international 

National International National International 

 
5.2 Lista produselor şi tehnologiilor rezultate din activitatea de cercetare, bazate pe brevete, 

omologări sau inovaţii proprii. 
 
5.3 Lista brevetelor depuse/ aprobate în urma proiectelor, din care: 

a) Naţionale 
b) EPO (Europa) 
c) USPTO (SUA) 
d) Triadice (Europa, SUA, Japonia)  
 



5.4 Lista articolelor acceptate spre publicare/publicate în urma proiectelor,din care: 
a) în reviste indexate ISI 
b) în reviste indexate în alte baze de date internaţionale recunoscute 
 

5.5 Lista tinerilor cercetători implicaţi în realizarea proiectului, din care: 
a) doctoranzi 
b) postdoctoranzi 
 

5.6 Lista tezelor de masterat/doctorat şi a premiilelor obţinute în perioada raportata 
 
5.7 Lista mobilitatilor intreprinse in cadrul proiectului pe perioada raportata 

Nr. Crt. Nume şi prenume Grad ştiinţific Durată Scop 
     

 
5.8 Fonduri de la terţi dobândite pe baza proiectului 
 

6. Indicatorii financiari pentru perioada aferentă raportării 
6.1 Analiza privind utilizarea fondurilor bugetare 

Valoarea  (lei) Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii 
 

Rolul in 
proiect Planificată Realizată 

   
 

  

 
6.2 Modul de utilizare a bugetului 

Nr. 
crt. 

Denumire Capitol Buget Valoarea planificată 
(lei) 

Valoarea realizată (lei) 

1.  Cheltuieli cu personalul   
2.  Cheltuieli cu logistica   
2.1. Cheltuieli de capital   
2.2. Cheltuieli privind stocurile   
2.3. Cheltuieli cu serviciile 

executate de terti 
  

3.  Cheltuieli de deplasare   
4.  Cheltuieli indirecte (regie)   
 TOTAL   

 
 
 
Prin aceasta se certifică legalitatea şi corectitudinea datelor cuprinse în prezentul Raport Anual de 
Activitate. 
 
DATA: 
 
Rector/Director  Director Ec./Contabil Şef  Responsabil proiect  
Nume, prenume:  Nume, prenume:   Nume, prenume: 
 
Semnătura, stampila:  Semnătura:    Semnătura: 
 
 


