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 Art.1. Prezentul regulament stabileşte modul de derulare a activităţilor financiare în cadrul 
contractelor de cercetare şi a altor contracte instituţionale, altele decât cele de cercetare, în care 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (UBc) este parte. 
 
 Art.2. Prin contracte de cercetare se înţeleg contractele finanţate din fonduri europene, fonduri 
publice naţionale, fonduri private sau fonduri proprii ale UBc, la care obiectul de activitate este 
reprezentat de activităţi de cercetare sau asimilabile acestora: consultanţă, transfer tehnologic, proiectare, 
expertiză, studiu de fezabilitate etc.  
 
 Art.3. Prin contracte instituţionale, altele decât cele de cercetare, se înţeleg contractele finanţate 
din fonduri europene, fonduri publice naţionale, fonduri private sau fonduri proprii ale UBc, la care 
obiectul de activitate este reprezentat de activităţi vizând formarea resurselor umane, dezvoltarea 
instituţională, îmbunătăţirea managementului etc. 
 
 Art.4. Nu fac obiectul acestui regulament contractele încheiate la nivel de universitate şi care sunt 
legate de funcţionarea normală a acesteia: contracte de finanţare instituţională, Erasmus etc. De asemenea, 
nu fac obiectul regulamentului contractele de sponsorizare. 
 
 Art.5. Toate contractele de cercetare şi a contractele instituţionale, altele decât cele de cercetare, 
descrise în articolele 2 şi 3 vor fi denumite în continuare contracte. 
 
 Art.6. Pentru derularea oricărui contract este necesară identificarea sursei de finanţare, 
cunoaşterea bugetului şi existenţa sumelor necesare. 
 
 Art.7. La încheierea unui contract, directorul/responsabilul de contract are obligaţia de a depune la 
Serviciul Financiar-Contabilitate un exemplar în original al contractului de finanţare care să conţină şi 
bugetul proiectului. 
 
 Art.8. Directorul/responsabilul de contract are obligaţia de a depune la Serviciul Financiar-
Contabilitate documente originale legate de orice modificare financiară a contractului, imediat ce aceastea 
au fost încheiate. 
 
 Art.9. În cazul contractelor finanţate din fonduri europene încheiate în altă limbă decât limba 
română, directorul/responsabilul de contract are obligaţia de a depune şi eventuale documente cu privire la 
modul de realizare a decontărilor şi evidenţelor financiar-contabile şi de a acorda asistenţă în traducerea 
acestora. 
 
 Art.10. Serviciul Financiar-Contabilitate va stabili proceduri proprii de ţinere a evidenţelor 
contractelor, care să cuprindă bugetul previzionat, veniturile şi cheltuielile pentru fiecare contract. 
 
 Art.11. Sumele necesare contractului pot să provină din avansuri/prefinanţări, rambursări şi din 
împrumuturi de la UBc. Nu este posibilă efectuarea nici unei cheltuieli dacă în contul contractului nu 
există suma necesară. 
 



 

REGULAMENT Cod document  
R-11.05-03 

Regulament privind finanţarea contractelor de cercetare şi 
a contractelor instituţionale, altele decât cele de cercetare   

Pag./Total pag. 2/2 
Data 29.03.2013 
Ediţie/Revizie 2/ 0  1  2  3  4  5  

 

F 03.07/Ed.1                             
 

 Art.12. După ce au fost epuizate sumele provenite din avansuri/prefinanţări şi rambursări, 
directorul de contract are obligaţia de a solicita Consiliului de administrație (CA) UBc acordarea unui 
împrumut care să acopere cheltuielile proiectului. Împrumutul trebuie solicitat înainte de angajarea 
cheltuielii. Se va avea în vedere evitarea cheltuielilor care nu sunt absolut necesare.  
 

Art.13. UBc are datoria de a acorda împrumuturi pentru derularea proiectelor atât timp cât a 
semnat contractul şi şi-a asumat realizarea lui. În cazurile în care UBc nu dispune de fonduri suficiente 
pentru susţinerea financiară a tuturor proiectelor în derulare, CA va căuta soluţii alternative de finanţare 
sau va stabili priorităţi şi eşalonări de plată, pe baza situaţiilor întocmite de Institutul de Cercetare, 
Dezvoltare, Inovare, Consultanţă şi Transfer Tehnologic. 

 
Art.14. Pentru proiectele care necesită cofinanţare aprobarea contractelor va fi făcută de către 

Consiliul de administrație, cu identificarea resurselor proprii pentru acoperirea cofinanţării. 
 
Art.15. La primirea rambursărilor, sumele împrumutate vor fi decontate ca primă prioritate. 
 

 Art.16. În situaţia în care există sume refuzate la plată în faza de decontare de către organismele 
de finaţare, UBc va suporta pierderile din fonduri proprii, cu următoarele excepţii, care vor fi recuperate 
de la membri echipei care au lucrat la contract: 

- Sume aferente salariilor; 
- Sume aferente deplasărilor; 
- Sume aferente regiei; 
- Sume cheltuite în afara bugetului aprobat; 
- Sume aferente obiectivelor neîndeplinite din vina directorului de contract sau a echipei de lucru. 

Modul de stabilire a sumelor care trebuie recuperate va fi detaliat într-o procedură elaborată de 
Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanţă şi Transfer Tehnologic. 
 
 Art.17. Pentru sprijinirea activităţii de cercetare, UBc permite utilizarea sumelor corespunzătoare 
regiei de către directorul de contract, exclusiv pentru achiziţionarea de mijloace fixe, obiecte de inventar 
şi consumabile proprii activităţii de cercetare. Aprobarea privind destinaţia sumelor din regie se dă de 
către Consiliul de administrație.  
 

Art.18. Tot pentru sprijinirea activităţii de cercetare la nivelul universităţii se colectează un fond 
de cercetare, conform regulamentelor în vigoare. Acest fond poate fi folosit pentru dezvoltarea domeniilor 
de cercetare performante din universitate şi pentru finanţarea de contracte de cercetare interne obţinute 
prin competiţie. 

 
 Art.19. Cheltuielile din fondul de cercetare al universităţii se aprobă de către Consiliul de 
administrație. 
 

Art.20. Prezentul regulament a fost adoptat de Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău, în cadrul şedinţei din data de 31.01.2013 şi a intrat în vigoare începând cu aceeaşi dată.  
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