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Anexa 4b – Modelele documentelor de raportare 
 

Modelele documentelor de raportare 
cuprinse in anexa IV b) a Contractului de finantare 

 
CUPRINS 

 
Nr. 
Crt. 

Denumirea documentului Prescurtare utilizata 

1. Fisa de depunere documente FDD 
2. Act aditional AAD 
3. Cerere de plata avans CPA 
4. Cerere de plata intermediara / finala CPI/CPF 
5. Raport intermediar / final de activitate RIA/RFA 
6. Raport stiintific si tehnic RST 
7. Indicatori de realizare a fazei IRF 
8. Proces verbal de avizare interna a lucrarilor PVA 
9. Proces verbal de receptie a lucrarilor PVRL 
10. Declaraţie privind corelarea activităţilor şi fondurilor din 

proiectul european F4E cu cele realizate in cadrul 
contractului de finanţare F4E-RO 

 

11. Raportul explicativ al cheltuielilor REC 
12. Deviz postcalcul al fazei de executie DPC 
13. Fisa de evidenta a cheltuielilor pe fiecare capitol FEC 
14. Fisa de evidenta analitica postcalcul FEA 
15. Raportul anual de activitate RAA 
16. Raportul final de activitate RFA 
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MODEL 
(se completează cu antetul contractorului) 

 
Nr ieşire contractor        Nr. intrare IFA 
........./.......        .........../...... 
 
 
 
 

FIŞA DE DEPUNERE DOCUMENTE (FDD) 
 
 
 
Autoritatea contractantă: INSTITUTUL DE FIZICĂ ATOMICĂ - IFA 
Contract nr: ........ 
Cod proiect: ........ 
 
............................(denumire institutie), în calitate de conducător al proiectului 
„........................”(denumire proiect), va transmitem  anexat următoarele documente: 
(se bifează documentele anexate) 

 Act adiţional nr....../........... 

 Cerere de plată avans 

 Cerere de plata intermediară / finală 

 Raportul intermediar / final de activitate, care conţine: 
 
 

 Raportul ştiinţific şi tehnic  Raportul explicativ al 
cheltuielilor 

 Raportul ştiinţific şi tehnic în 
extenso RST 

 Devizul post-calcul intermediar 
/final 

 Procesul verbal de avizare 
internă a lucrărilor fazei de 
execuţie 

 Fişa de evidenţă a cheltuielilor 
pe capitole  

 Raportul final de activitate (se 
prezintă numai la finalizarea 
proiectului) 

 Altele – se specifică dacă este 
cazul 

 
 
 

Reprezentant autorizat  Director proiect, 
Nume, prenume, semnatura, stampila Nume, prenume, semnatura 
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MODEL 
Contractor Institutul de Fizica Atomica 
Nr. ieşire ........../ ............(data) 
 

Nr. intrare ........../ ............(data)  
 

     
ACT ADIŢIONAL NR. ................... (AAD) 

la contractul de finanţare pentru execuţie proiecte 
Nr. .............. (data) ............... 

 
Finanţare: bugetul de stat 
Denumirea Programului din PN II: 
Categoria de proiect: modul,tip proiect 

CAPACITĂŢI, Modul III,  
F4E-RO 

Tip proiect  Procurement/grant 
Valoarea contractului ……………lei 

Durata contractului: … ani şi … luni 
Nr. de pagini al contractului: ………………………. 
Autoritatea Contractanta: Institutul de Fizică Atomică - IFA 
Contractor: ..................................... 
Semnături:  
 

De acord pentru 
Autoritatea Contractanta 

De acord pentru 
Contractor 

La Bucureşti 
Data.……………… 

 

La Bucureşti 
Data.………………. 

Institutul de Fizică Atomică - IFA 
 

Director General 
Florin Dorian BUZATU 

 
 

Contabil Şef 
Georgeta NEACŞU 

 
 

Director Program, 
Gheorghe Dinescu 

 
 

Consilier Juridic 
Mirela Grozavu 

 

Unitatea…………………….. 
 

Director General 
Nume, prenume, semnatura, stampila 

 
 

Director economic/Contabil şef 
Nume, prenume, semnatura 

 
 

Director proiect, 
Nume, prenume, semnatura 

 
 

Oficiu juridic 
Nume, prenume, semnatura 

 
 
Între: 
 Institutul de Fizică Atomică (IFA), cu sediul în localitatea Măgurele, str. Atomiştilor 
nr. 407, Judeţul Ilfov, cod poştal 077125, telefon 021.457.44.56, fax 021.457.44.93, 
http://www.ifa-mg.ro, cod fiscal 4265817, cod IBAN: RO56TREZ421500306X004144 - buget 
proiecte, reprezentată prin Director General Florin Dorian BUZATU şi Contabil Şef Georgeta 
NEACŞU, în calitate de AUTORITATE CONTRACTANTĂ, pe de o parte 
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şi 
................. (denumirea Contractorului), cu sediul în ….......... (adresa: localitatea, strada, nr., 
judeţul, codul poştal), telefon.............., fax..............., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
....................., cod fiscal (CUI)........ , reprezentat prin ....... (funcţia, prenumele şi numele 
reprezentantului legal) şi … ...... (funcţia, prenumele şi numele directorului economic/contabil 
sef), denumit in continuare CONTRACTOR 
 
s-a încheiat prezentul Act adiţional la contractul de executie al proiectului 
...............................(denumirea proiectului), în cadrul programului CAPACITĂŢI, Modul III, 
F4E - RO, prin care partile convin urmatoarele: 
 
Art.1. ………………………………….. 
 
Art.n.  Celelalte clauze contractuale se vor aplica in corelatie cu prevederile prezentului act 
aditional. 
 
Prezentul act adiţional la contractul de finanţare s-a încheiat în 2 exemplare, conţinând un 
număr de ...... pagini, ambele cu valoare de original. 
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MODEL 
Contractor Institutul de Fizica Atomica 
Nr. ieşire ........../ ............(data) 
 

Nr. intrare ........../ ............(data)  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERERE DE PLATĂ AVANS (CPA) 
 
 
 

Către Institutul de Fizică Atomică – IFA, 
 
.......................(denumirea completa a contractorului), în calitate de contractor titular al 
proiectului cu denumirea “....................” , în conformitate cu prevederile contractului de 
finanţare nr........./............, solicităm acordarea avansului preliminar tranşa ...... în valoare de 
..........(în cifre şi în litere) lei, reprezentând ...... % din .............. lei (valoarea contractului 
aferenta anului în curs). 
 
Contul IBAN nr. ……………………….., sucursala………………, localitatea…………, cod 
fiscal…….. 
 
 
 
 

Reprezentant legal autorizat al instituţiei, 
(funcţia, nume, prenume ,semnătura,stampila) 

 
 
 
AVIZAT*, 
Propunem acordarea unui avans în valoare de ……………………………..…..……lei. 
Director program ..................................................... la data de........................... 
Director economic program:………………………..la data de………………………. 
 
S-a efectuat plata în valoare  de ……………………...lei,  cu OP nr….…/…………… 
Contabil Şef  IFA:………………………..la data de……………………….  

*Se va completa de către Autoritatea Contractantă 

APROBAT, 

Institutul de Fizică Atomică 

Director General, 
 

Dr. Florin Dorian BUZATU 
 

Data ………….. 
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MODEL 

Contractor Institutul de Fizica Atomica 
Nr. ieşire ........../ ............(data) 
 

Nr. intrare ........../ ............(data)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERERE DE PLATA INTERMEDIARĂ / FINALĂ (CPI/CPF) 
 
 

Către Institutul de Fizică Atomică – IFA, 
 
……………………………………………(denumirea completa a contractorului), în calitate de 
contractor titular al proiectului cu denumirea „ ………..…………....................” în conformitate 
cu prevederile contractului de finanţare nr. ……..../ …, solicităm plata sumei de 
…………………lei (în cifre şi în litere) reprezentând plata intermediară / finală aferentă fazei 
de execuţie nr. ................. care a fost realizată în perioada:……………… (ziua/ luna/ anul - 
ziua/ luna/ anul). 
I. Suma solicitată a fi plătită, (PI), s-a determinat astfel: 
(1) suma cuvenită pentru realizarea fazei de execuţie ………………..lei 
(2) suma prevăzută a fi recuperată din avansul preliminar primit ……lei 
 (PI) = (1) – (2) 
II. Anexam prezentei cereri de plată următoarele documente: 

- Raportul intermediar/final de activitate cu anexele sale; 
III. Contul IBAN………………………………….., trezorerie…………………., 
sucursala……………, cod fiscal:…………… 
 

Reprezentant legal autorizat al instituţiei, 
(funcţia, nume, prenume, semnătura, ştampila) 

 
 
AVIZAT*, 
Propunem plata intermediară/finală în valoare de ……………………………..…..……lei. 
Director program.......................................................la data de................... 
Director economic program:………………………..la data de………………………. 
 
S-a efectuat plata în valoare  de ……………………...lei,  cu OP nr….…/…………… 
Contabil Şef  IFA:………………………..la data de……………………….  
 
*Se va completa de către Autoritatea Contractanta  

APROBAT, 

Institutul de Fizică Atomică 

Director General, 
 

Florin Dorian Buzatu 
 
 

Data ………….. 
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MODEL 
 
 

RAPORT INTERMEDIAR DE ACTIVITATE NR.* ......(RIA) 
 
Contine : Sectiunea 1: Raport stiintific si tehnic (RST) 
  Sectiunea 2: Raport explicativ al cheltuielilor (REC) 
 
 
 
 
 
Denumirea proiectului  
Cod proiect  
Număr de contract  
Tip proiect  
Conducător de proiect  
Perioada raportată  
Număr total de pagini  

 
Raportul se prezintă la predare şi pe suport electronic 
*Numarul raportului intermediar va coincide cu nr. etapei/fazei de executie.  
 
 
Subsemnatul................, în calitate de reprezentant legal autorizat al ....................., declar, pe 
proprie răspundere, că datele furnizate prin prezentul Raport de activitate sunt reale şi că toate 
cheltuielile s-au efectuat în mod exclusiv pentru realizarea şi în conformitate cu prevederile 
contractului nr. …………… finanţat prin programul CAPACITĂŢI, Modul III, F4E-RO. 
 
 
 
 

Reprezentant autorizat al 
conducătorului de proiect, 

Director Economic/ Contabil 
sef Director de Proiect, 

(funcţia, nume şi prenume, 
semnătura, ştampila) 
 
 
 

(nume şi prenume, semnătură) 
 
 

(nume şi prenume, semnătură) 
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SECTIUNEA 1 
 
 
 
 
 

RAPORTUL ŞTIINŢIFIC SI TEHNIC (RST) 
 
 

Precizări privind structura Raportului Ştiinţific si Tehnic 
 
Raportul Ştiinţific si Tehnic 

1. Indicatorii sintetici de realizare a etapei/proiectului  (conform cu planul de realizare propus). 
Se completează în conformitate cu specificul proiectului şi a fazei de execuţie realizate 
(Anexa 1- Raport stiintific şi tehnic) 

2. Raportul de cercetare în extenso conform următoarei structuri: 
o Titlul proiectului:  
o Durata proiectului bilateral: .......luni 
o Obiectivele generale urmărite  
o Obiectivele fazei de execuţie  
o Rezumatul fazei (maxim 2 pagini, in limba romana si engleza);  
o Descrierea ştiinţifică şi tehnică, cu punerea în evidenţă a rezultatelor 

fazei şi gradul de realizare a obiectivelor, concluzii; (in limba 
engleza) 

o Anexe (documentaţie de execuţie, caiet de sarcini, teme de  
proiectare, buletine de încercări, atestări, certificări, etc. – după 
caz);  

o Posibilităţi de valorificare economică a rezultatelor obţinute 
3. Proces verbal de avizare interna 
4. Proces verbal de receptie a lucrarilor de la parteneri (in cazul unui consortiu romanesc 

format din mai multi parteneri) 
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MODEL 

Anexa la Raportul Ştiinţific şi Tehnic  
 

SE APROBĂ, 
Rector / Director general 
……………………………………
……………………….. 
( nume, prenume, semnătura) 

 
 
 

Indicatori de realizare a fazei (conform specificului fiecărui proiect) (IRF) 
 
 

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 alte conferinte alte manifestari 
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conferinte si alte 
manifestari internationale 
(Workshop, expozitie, etc)  

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 

 
 

Director de proiect, 
(nume si prenume, semnatura) 
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MODEL 
SE APROBA, AVIZAT, 
REPREZENTANT AUTORIZAT, DIRECTOR ECONOMIC/ CONTABIL SEF, 
……………………………………………………
……………………………… 
……………………………………………………
……………………… 
( nume, functia, semnatura) 
Se va completa de catre Contractor 

…………………………………………………
…….. 
…………………………………………………
…….. 
(nume, semnatura) 

 
 
 
 

PROCES VERBAL DE AVIZARE INTERNA A LUCRARILOR (PVAI) 
 
 
 
Comisia de avizare constituita prin Decizia nr……./ din………….luând în examinare lucrările 
efectuate de <secţia, atelier, laborator, colectiv> la 
proiectul………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……. în cadrul etapei nr……, care fac obiectul contractului nr……/………act adiţional 
nr……/…………încheiat cu Institutul de Fizica Atomica - IFA, a constatat următoarele: 
a) Lucrările executate corespund/ nu corespund clauzelor contractuale; 

Se vor face observatii punctuale in cazul indeplinirii partiale a sarcinilor contractuale. 
b) Toate documentele necesare efectuării plăţii exista si sunt corect întocmite; 
c) Concluziile lucrării, principalele rezultate obţinute şi datele privind efectuarea cheltuielilor sunt 

prezentate în Raportul intermediar de activitate şi în documentele sale însoţitoare; 
d) Planificarea activităţilor şi resurselor aferente realizării etapei următoare de derulare a 

proiectului, prezentata în Raportul intermediar de activitate, este corespunzătoare realizării 
obiectivului propus şi în concordanţă cu prevederile contractului; 

 
Comisia AVIZEAZA/NU AVIZEAZA lucrările şi documentele intocmite in vederea evaluarii la 
Institutul de Fizică Atomică – IFA. In conformitate cu punctul a), comisia propune acordarea sumei 
de ................. lei, in litere (...............) reprezentând un procent de ....... din valoarea prevăzută în 
contract pentru a fi decontata in etapa ............  
 
COMISIA DE AVIZARE 
 

Funcţia în comisie Nume şi Prenume Semnătura 
Preşedinte   

  
  

Membri 
(cel puţin trei specialişti) 

  
Secretar   
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MODEL 
Partener Conducator proiect 
Nr. ieşire ........../ ............(data) 
 

Nr. intrare ........../ ............(data)  
 

 
 

PROCES VERBAL DE RECEPTIE A LUCRARILOR * (PVRL) 
 

 
Incheiat azi .......................... intre directorul proiectului ................(se vor scrie numele si prenumele 
directorului de proiect si nr. proiectului) si Responsabilul de proiect ................(numele si 
prenumele)................ din partea partenerului ..........(denumirea organizatiei partenere)............ cu 
ocazia predarii lucrarilor efectuate de partenerul nr. ................., in cadrul etapei nr. .....…, care fac 
obiectul Acordului ferm de colaborare nr. ............., incheiat cu ...............(se va trece denumirea 
organizatiei conducatoare a proiectului) ........................, se constata urmatoarele: 
 
a) Lucrările executate corespund/ nu corespund clauzelor contractuale;  
Se vor face observatii punctuale in cazul indeplinirii partiale a sarcinilor contractuale. 
b) Toate documentele necesare efectuarii platii exista si sunt corect intocmite; 
c) Concluziile lucrarii, principalele rezultate obtinute si datele privind efectuarea cheltuielilor se 

vor integra in Raportul intermediar de activitate si in documentele sale insotitoare de catre 
Conducatorul de proiect prin directorul de proiect. 

 
In conformitate cu punctul a), se propune acordarea sumei de ................. lei, in litere (...............) 
reprezentând un procent de ....... din valoarea prevăzută în Acordul ferm de colaborare pentru a fi 
decontata in etapa ............  
 

Numele si prenumele, semnatura 
directorului de proiect 

Numele si prenumele, semnatura 
Responsabilului de proiect al Partenerului 
……. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
* pentru proiectele in parteneriat 
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MODEL 

 

ANTET contractor 

 

Declaraţie 
 

privind corelarea activităţilor şi fondurilor din proiectul european F4E …(inseraţi titlul 

proiectului F4E, acronimul său şi numărul Grant Agreement-ului)… 

cu cele realizate in cadrul contractului de finanţare F4E-RO nr.  …. (inseraţi numărul 

contractului)….. 

 

 

Subsemnatul ……. (inseraţi nume şi funcţia reprezentantului legal al instituţiei) …… declar pe 

proprie răspundere că următoarele condiţii sunt îndeplinite simultan: 

 

1. Activităţile efectuate în prezentul contract de cofinanţare sunt în deplină concordanţă cu 

prevederile proiectului european F4E. 

2. Cheltuielile efectuate în cadrul prezentului contract reprezintă finanţarea de la bugetul de 

stat a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului F4E, in conformitate cu prevederile 

pachetului de informaţii al Programului de implementare a participării României la 

activităţile Agentiei Europene Fusion for Energy (F4E -RO), si a capitolului XI al 

contractului de finanţare. 

 

 

 

 

Data                        Reprezentant legal  

               (Nume si funcţie) 
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MODEL 
SECŢIUNEA 2 

 
 
 

RAPORTUL EXPLICATIV AL CHELTUIELILOR (REC) 
 
 
 

 
 

 Devizul post-calcul al etapei (conform modelului din ANEXA 1) 

 Fişa de evidenţă a cheltuielilor pe fiecare capitol 

 Fişa de evidenţă analitică   
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MODEL 

ANEXA 1 

DEVIZ POSTCALCUL (DPC) 
 PENTRU FAZA DE EXECUŢIE nr....... 

lei 

  Valoare 
realizată 

etapă 

Valoare 
realizată 

cumulat an ........ 

Valoare 
planificată  
an ........... 

 I. Cheltuieli directe (1+2+3):  
 1. Cheltuieli de personal (1.1+1.2)  
 1.1 Cheltuieli salariale (1.1.1+1.1.2)  
 1.1.1 Cheltuieli cu salariile  
 1.1.2  Contribuţii  
      a.  CAS   
      b.  Şomaj  
     c.  CASS  
     d. altele, conform reglementarilor in vigoare  
  1.2 Alte cheltuieli de personal   
     a. deplasări, detaşări,  transferuri in tara   
     b. deplasări, detaşări, transferuri in străinătate  
  2. Cheltuieli materiale şi servicii  
 2.1 Materiale, materii prime  
 2.2  Lucrari si servicii executate de terti, din care:  
    a. colaborari   
    b. teste, măsurători, analize  
    c. omologari  
    d. amenajare spatiu interior  
    e. studii, anchete statistice  
      f. asistenţă tehnică, consultanţă  
 3. Alte cheltuieli specifice proiectului  

 II Cheltuieli indirecte (regia) ..... %   
III Dotări independente   

 1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltare   
 2. Calculatoare electronice si echipamente 

periferice  
 

  Total tarif (valoare contract) I+II+III  
      Datele se confirmă pe răspunderea noastră. 
 
- Se va preciza dacă contractorul este sau nu plătitor de TVA şi dacă TVA-ul este dedus. 
- Se va prezenta un deviz centralizat pe etapa si cate un deviz corespunzător pentru fiecare partener roman al 
proiectului – dacă este cazul.  
 

 
 

 
    Reprezentant legal al  Director Proiect   Director Economic 
Conducătorului de proiect  

 
        (functie, nume si prenume, semnatura, stampila)   
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MODEL 

ANEXA la devizul postcalcul 

 
LISTA DE "ALTE CHELTUIELI" 

 
 

  Denumire Valoare 
1 TVA cheltuieli materiale si servicii   
2 TVA dotari independente   
3 Taxe vamale   

4 
Cheltuieli pentru obţinerea autorizaţiilor de 
lucru specifice proiectului   

TOTAL   
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MODEL 
ANEXA 2 

 
FIŞA DE EVIDENŢĂ A CHELTUIELILOR PE FIECARE CAPITOL (FEC) 

PENTRU FAZA DE EXECUŢIE NR. .............. 
 
 

1. INFORMAŢII GENERALE 
         Tabelul nr.1 

Nr.
crt. 

Denumirea indicatorului Contractor Planificat Realizat Cauze de 
nerealizare 

1 TERMEN     

Conducator 
de proiect: 

   

Partener 1:    

2 FINANTARE DE LA BUGET 
(LEI) 

Total etapa:    
3 AVANS ACORDAT     

4 AVANS RECUPERAT     

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

Tabelul nr.2 
Nr. 
crt. 

Denumirea organizaţiei 
partenere 

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

Suma platita 
(lei) 

Nr.si data ordinului 
de plata 

     
     
TOTAL PLATIT:  

3. UTILIZAREA RESURSELOR UMANE – conform Art. 28 din contractul de finantare 

Tabelul nr.3 

Nr. 
crt. Nume si prenume* 

Functia/grad 
profesional 

cf. HG 
475/2007 

Plafon tarif 
orar cf. HG 

475/2007 
(lei) 

Salariu/ora 
(lei) 

Nr. ore 
lucrate Salarii directe 

Echivalent 
normă 

întreagă 

        

        

TOTAL     

 
 * În conformitate cu lista echipei proiectului  

4. DEPLASĂRI EFECTUATE – conform Art. 29 din contractul de finantare 

- cheltuielile aferente deplasărilor efectuate se decontează in condiţiile legale stabilite pentru 
instituţiile publice 
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Tabel nr.4 
 Deplasări Interne        lei 

Cheltuieli decontate de la 
buget  pentru: Nr. 

crt 

Ordin deplasare   
nr. si data Durata 

deplasării 

Scopul 
deplasării

* 

Localitatea 
(de destinatie) * 

Diurna Cazare Transport 
Conducator de proiect:    
        
TOTAL CO:    
        
Partener...:    
        
TOTAL P...:    
TOTAL DEPLASARI (DIURNA, CAZARE, TRANSPORT):  

* scopul si destinatia deplasarii se coreleaza cu activitatile desfasurate in cadrul etapei. 
 

 Deplasări Externe        lei 
Cheltuieli decontate de la 

buget  pentru: Nr. 
crt 

Nr. ordin 
deplasare/data 

Durata 
deplasării

Scopul 
deplasării

** 

Localitatea 
(de destinatie) ** 

Diurna Cazare Transport 
Conducator de proiect:    
        
TOTAL CO:    
        
Partener...:    
        
TOTAL P... :    
TOTAL DEPLASARI (DIURNA, CAZARE, TRANSPORT):  

** scopul si destinatia deplasarii se coreleaza cu activitatile desfasurate in cadrul etapei. 

5. MATERIALE, MATERII PRIME 

5.1 Materiale consumabile, combustibil, piese de schimb: 

Tabel nr. 5.1 

Nr.crt 

 
Denumire 

Document 
justificativ 

Denumire/ nr./ 
data 

UM Cantitat
e 

Valoare totala 
decontata 

(lei) 

Conducator de proiect:  
      

TOTAL CO:  
      

Partener...:  
      

TOTAL P... :  
TOTAL MATERIALE, MATERII PRIME:  
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In cazul in care, in conformitate cu documentul de justificare a cheltuielilor sunt folosite abrevieri, 
coduri, se va trece in paranteza denumirea uzuala a materialului. 
Documentele justificative sunt facturile fiscale, numai pentru materiale consumate din stoc 
documentele justificative pot fi bonuri de consum 

5.2. Lucrari si servicii executate de terti: 

Tabel nr. 5.2 
Nr. 
crt. 

Denumirea serviciului Factura 
Nr./ data 

Valoare totala decontata (lei) 

1. Conducător de proiect:  
    
    
Total CO:  
2. Partener..:  
    
    
Total P...:  
TOTAL SERVICII (1+2+..n):  

6. ALTE CHELTUIELI SPECIFICE PROIECTULUI 

 Tabel nr. 6 
Nr. 
crt. Denumirea  Factura 

Nr./ data 
Justificarea 

achiziţionării 
Valoare totala 
decontata (lei) 

     
     
     
     

TOTAL ALTE CHELTUIELI SPECIFICE : 
 
7. DOTARI INDEPENDENTE – conform Art. 30 din contractul de finantare 

Tabel nr. 7 
 

Nr. 
crt. 

Denumire Document 
justificativ 

Denumire/ nr./ 
data 

Nr.de 
inventar 
atribuit 

Valoare totala 
(lei) 

Valoare 
decontata de la 

buget (lei) 

1. ECHIPAMENTE PENTRU CERCETARE-DEZVOLTARE 
1.1 Conducător de proiect:   
      
      
Total CO:   
1.2 Partener..:   
      
      
Total P...:   
TOTAL ECHIPAMENTE DE C-D (1.1+1.2+…):    
2. CALCULATOARE ELECTRONICE SI ECHIPAMENTE PERIFERICE 
2.1 Conducător de proiect:   
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Total CO:   
2.2 Partener..:   
      
      
Total P…:   
TOTAL CALCULATOARE, PERIFERICE (2.1+2.2+..):   
TOTAL DOTARI INDEPENDENTE (1+2):   
 
Documentele justificative admise, si care se precizeaza in tabel, sunt urmatoarele: factura fiscala, 
ordinul de plata si procesul verbal de receptie al mijlocului fix sau nota de intrare-receptie in cazul 
obiectelor de inventar, la contractor. 
 
Fiecarui mijloc fix i se atribuie un numar de inventar, insotit de mentiunea F4E, pentru a putea fi 
clar identificat ca provenind din fondurile alocate de la buget proiectului, anexandu-se si o copie 
dupa fisa mijlocului fix, pentru conformitate. 

8. CHELTUIELI INDIRECTE (REGIA) – conform Art. 31 din contractul de finantare  
Valoare : conform notei de justificare anexate 
Metoda de calculaţie si cheia de repartizare a cheltuielilor indirecte 

9. La tabelele intocmite,  se vor anexa urmatoarele : 

• extrasele de cont privind contul deschis pentru proiect (unde este cazul), în perioada 
acoperita de programul de lucru pentru care se solicita plata (numai daca s-a acordat avans); 

• documente justificative pentru toate categoriile de cheltuieli (facturi fiscale, ordine de plata,  
procese verbale receptie mijloace fixe, note de intrare receptie, fisa mijlocului fix, ordine de 
deplasare, bonuri de consum). 

 
 

Responsabil  proiect ,    Director  economic /  financiar, 
 
(nume si prenume, semnatura)          (nume si prenume, semnatura, stampila) 
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MODEL 

 

ANEXA LA PCT. 8 DIN FEC  

CORESPUNZATOR CHELTUIELILOR INDIRECTE 

 

Nota de justificare a regiei* 

 

 

Cheltuieli indirecte lei 

Cheltuieli materiale auxiliare  

Cheltuieli obiecte de inventar  

Cheltuieli materiale nestocate  

Cheltuieli energie si apa  

Cheltuieli întreţinere, reparaţii terţi  

Cheltuieli redevenţe locaţii-gestiune, chirii  

Cheltuieli prime asigurare  

Cheltuieli P.T.T.R  

Cheltuieli comisioane bancare  

Cheltuieli cu servicii terţi  

Cheltuieli cu alte impozite si taxe  

Cheltuieli remuneraţii personal  

C.A.S. unitate  

Contribuţii ajutor şomaj unitate  

CASS  

Contribuţii pentru accidente si boli   

Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii   

Contribuţii la fondul de garantare salarii   

Cheltuieli amortizare mijloace fixe  

Alte cheltuieli de exploatare   

Total  

*numai pentru proiectele care au adoptat metoda de calcul a regiei conform costurilor indirecte reale 

 

Director economic (Contabil sef), 

Nume, prenume, semnatura 
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MODEL 
FISA DE EVIDENTA ANALITICA POSTCALCUL (FEA) 

PROIECT nr. ….., contract nr. ……… 
 
 

 
1. Total costuri planificate prin contract:…………….….(lei) * 

            lei 
Manopera  Contributii Deplasari 

interne  
Deplasari 
externe 

Materiale, 
materii prime 

Servicii  Alte 
cheltuieli 
specifice 
proiectului 

Regia  Echipamente 
CD 

Calculatoare, 
echip. periferice, 
software 

          

* se vor specifica valorile totale din devizul cadru. 
 
2. Costuri efective**: 
 

Etape/transe Manopera  Contributii Deplasari 
interne 

Deplasari 
externe 

Materiale, 
materii prime 

Servicii Alte 
cheltuieli 
specifice 
proiectului 

Regia  Echip.CD Calculatoare, echip. 
periferice software 

Total etapa 

Etapa 1            
Etapa 2            
Etapa…            
Total etape            

**sumele se prezinta cumulat, pe masura predarii rapoartelor, adaugandu-se randuri la tabelul 3, la punctele A si B. 
  
NOTA : Se intocmeste centralizat pe total proiect si pentru fiecare partener in parte. 
 
Reprezentant legal autorizat 
Rector/Director general, (se semneaza si se stampileaza in original)      Director economic/Contabil sef, 
Numele, prenumele, semnatura si stampila institutiei        Numele, prenumele, semnatura 
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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 
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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)  
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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 
c)  

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 salariale   
2.  Mobilităţi   
3.  Alte cheltuieli specifice 

proiectului 
  

4.  Cheltuieli materiale şi servicii   
5.  Cheltuieli indirecte   
6.  Dotări independente   
 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: 
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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, 

Depuse Aprobate Depuse Aprobate 
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Japonia)  
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 
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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 salariale   
2.  Mobilităţi   
3.  Alte cheltuieli specifice 

proiectului 
  

4.  Cheltuieli materiale şi servicii   
5.  Cheltuieli indirecte   
6.  Dotări independente   
 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: 




