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Anexa 1
la Hot rîrea Consiliului Suprem pentru

tiin i Dezvoltare Tehnologic  al
Academiei de tiin e a Moldovei

nr. din                          2008
STRUCTURA

Raportului privind activitatea tiin ific i inova ional  a organiza iei din sfera tiin ei i inov rii pe
anul 2008

Raportul trebuie întocmit cu exactitate i strict în conformitate cu cerin ele expuse i va include :
1. Foaia de titlu  cu semn tura directorului, directorului adjunct, secretarului tiin ific i

contabilului ef
2. Sumarul materialelor prezentate
3. Copia organigramei organiza iei din sfera tiin ei i inov rii, confirmate de CS DT cu

indicarea num rului de personal total i pe fiecare subdiviziune aparte (forma 1)
4. Indicatorii de activitate ai organiza iei în anul 2008 (forma 2)
5. Indicatorii de activitate ai laboratoarelor i structurilor de cercetare care au func ionat pe

parcursul anului în organiza iile din sfera tiin ei i inov rii (forma 3)
6. Fi a proiectului institu ional (anexa 1.1.)
7. Fi a proiectului independent (anexa 1.1a)
8. Fi a proiectului din cadrul programelor de stat (anexa 1.2.)
9. Fi a proiectului de transfer tehnologic (anexa 1.3.)
10. Fi a proiectului interna ional (anexa 1.4.)
11. Fi a elabor rii (anexa E1, anexa E2)
12. Fi a raportului de activitate pentru membrii titulari i membrii coresponden i ai A. .M.

(anexa A)
13. Fi a raportului individual al efului de laborator(centru, sec ie) i al fiec rui cercet tor

tiin ific din laborator (centru, sec ie) (anexa 1.5 se prezint  la edin a consiliului tiin ific al
organiza iei)

14. Lista publica iilor organiza iei din anul curent  (forma 4)
15. Lista inven iilor realizate în anul curent (forma 5)
16. Lista cercet torilor tiin ifici ai organiza iei din sfera tiin ei i inov rii (forma 6)
17. Deplas rile i stagiile peste hotare (forma 7.1,7.2)
18. Organizarea manifest rilor tiin ifice (forma 8)
19. Implementarea rezultatelor tiin ifice(forma 9)
20. Concluzii (1 pagin )
21. Propuneri de perspectiv  (1 pagin )



Foaia de ti tlu

ACADEMIA DE TIIN E A MOLDOVEI

denumirea organiza iei din sfera tiin ei i inov rii
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TIIN IFIC I INOVA IONAL

în anul 2008

Director:

Director adjunct:

Secretar ti in ific:

Contabil ef:
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Forma 1 – Organigrama
Anex  la Raportul de activitate al

organiza iei din sfera tiin ei i inov rii
__________________________________

denumirea organiza iei din sfera tiin ei i inov rii

Director-adjunct pe
probleme de tiin

Director

Consiliul tiin ific

Secretar
tiin ific

Resurse umane (f  cumularzi):
2006 2007 2008

Personal total (persoane fizice)
inclusiv:

cercet tori tiin ifici
doctori în tiin e
doctori habilita i
cercet tori tiin ifici pîn  la 35 ani
doctoranzi
postdoctoranzi
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La
bo

ra
to

r (
se

ct
or

)
nr

.d
e 

pe
rs

on
al

La
bo

ra
to

r (
se

ct
or

)
nr

.d
e 

pe
rs

on
al

La
bo

ra
to

r (
se

ct
or

)
nr

.d
e 

pe
rs

on
al

La
bo

ra
to

r (
se

ct
or

)
nr

.d
e 

pe
rs

on
al

La
bo

ra
to

r (
se

ct
or

)
nr

.d
e 

pe
rs

on
al

La
bo

ra
to

r (
se

ct
or

)
nr

.d
e 

pe
rs

on
al

)

Serviciu de
deservire i
gospod rie
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Forma  2
Anex  la Raportul de activitate al organiza iei

__________________________________

Indicatorii de activitate ai organiza iei din sfera tiin ei i inov rii în anul 2008
1. Resurse financiare

1.1. Distribuirea pe direc ii strategice i domenii tiin ifice
Inclusiv

Cercet ri aplicative

Cercet ri
fundamentale Total

Inclusiv pentru
proiecte de

transfer
tehnologicDirec ia strategic
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m
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c
*
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mii lei
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A. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
16.07 Edificarea statului de drept i punerea în valoare a patrimoniului cultural i istoric al Moldovei în contextul
integr rii europene
Total

Inclusiv
tiin e umanistice 06
tiin e sociale i economice 05

16.08. Valorificarea resurselor umane, naturale i informa ionale pentru dezvoltarea durabil  a economiei rii
Total

Inclusiv
tiin e naturale i exacte 01
tiin e sociale i economice 05

16.09 Biomedicina, farmaceutica, men inerea i fortificarea s ii
Total

Inclusiv
tiin e naturale i exacte 01
tiin e medicale 03

16.04.Biotehnologii agricole, fertilitatea solului i securitatea alimentar
Total

Inclusiv
tiin e naturale i exacte 01
tiin e agricole 04

16.05. Nanotehnologii, inginerie industrial , produse i materiale noi
Total

Inclusiv
tiin e naturale i exacte 01
tiin e inginere ti i

tehnologice 02

16.06. Eficientizarea i asigurarea complexului energetic i securit ii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor
renovabile

tiin e inginere ti i
tehnologice 02

Total
Rândurile necompletate se exclud
*Domenii ale tiin ei Clasificate dup  Manualul Frascati (se anexeaz )
**este volumul mijloacelor financiare (plan precizat )
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1.2. Aloca ii bugetare i  mijloacele speciale
inclusiv

inclusiv inclusiv
Procurarea mijloacelor

fixe
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A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

TOTAL
inclusiv

Aloca ii bugetare,
total

Inclusiv
Proiecte institu ionale
fundamentale
Proiecte institu ionale
aplicate
Proiecte din cadrul
programelor de stat
Proiecte pentru tineri
cercet tori
Proiecte pentru
procurarea
echipamentului
tiin ific

Proiecte de inovare i
transfer tehnologic
Proiecte FCFFR-
Moldova
Proiecte F UFR-
Moldova
Proiecte FCFB-
Moldova
INTAS
Mijloacele speciale,
total
Inclusiv

Granturi
interna ionale
Contracte tiin ifice
Arenda

*este volumul mijloacelor financiare (plan precizat )
** În conformitate cu indica iile metodice privind aplicarea clasifica iei economice a cheltuielilor bugetare (Anexa nr.5 la Ordinul
Ministerului Finan elor nr.97 din 29.12.2006)

Rîndurile necompletate se exclud
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1.3. Retribuirea muncii

** Salariul mediu lunar este calculat în baza art.111

2. Resurse umane. Repartizarea personalului dup  ocupa ie, vârst i gen
inclusivNr

.
râ
nd Categorii de personal

Ef
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tiv
 la
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.X

II

D
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Pâ
n

 la
 2

5

25
-3

4

35
-3

4

45
-5

4

55
-6

4

65
 i
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A
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rd
 d
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c

1. Personal  total,
Femei

inclusiv:
2. Cercet tori tiin ifici

Femei
din ei:

2.1. Doctori habilita i
Femei

2.2. Doctori în tiin e
Femei

3. Ingineri i speciali ti cu cu studii
superioare

Femei
4. Tehnicieni i asimila i

Femei
4.  Personal auxiliar

Femei
5. Alte categorii

Femei
Rîndurile necompletate se exclud

Salariul mediu lunar, lei
Nr.
rînd Categorii de personal Efectiv la

31.XII,
(persoane

fizice)

Total Baz Cumul
Acord

de
munc

A. 1. 2. 3. 4. 5.
1.  Personal total

inclusiv:
2.  Personal de conducere
3.  Cercet tori tiin ifici
4.  Ingineri i speciali ti cu cu studii

superioare
5.  Tehnicieni i asimila i
6.  Personal auxiliar
7.  Alte categorii
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3. Baza tehnico-material /Poten ial logistic.
3.1. Spa ii adecvate procesului de cercetare tiin ific

inclusiv

Spa ii, total
(m2)

Spa ii adecvate
procesului de
cercetare
tiin ific , total

(m2)

proprii
primite în
folosin

luate în arend

Spa ii adecvate
procesului de
cercetare
tiin ific , total

(m2) per salaria i
de baz

3.2. Nivelul de dotare cu echipament tiin ific*
Caracteristicile de vîrst  ale echipamentului tiin ific, (%)Echipament

tiin ific, total (mii
lei)

de pîn  la 5 ani de 6-10 ani de la 10 ani în sus

Echipament
tiin ific, total (mii

lei) per cercet tor
tiin ific

*F  calculatoare personale

3.3. Nivelul de dotare cu calculatoare personale
Caracteristicile de vîrst , (%)Num rul de

calculatoare
personale (PC),
total*

de pîn  la 3
ani

de 3-5 ani de la 5 ani în
sus

Num rul de PC
cu acces la

Internet

Num rul de PC
per cercet tor

tiin ific

* Calculatoare personale utilizate în procesul de cercetare

3.4. Achizi iile din anul de referin
Cheltuieli de achizi ionare Unit i fizice procurate

Denumirea
achizi iei

Suma total ,
mii lei

Ponderea în totalul
cheltuielilor institu iei, %

Num rul
total

Num rul unit ilor  în
sum  de peste 50 mii lei

Echipament
tiin ific

Calculatoare
personale

3.5. Principale aparate (echipament tiin ific) procurate în anul de referin *
Denumirea aparatului
Costul, mii lei
Destina ia aparatului
Influen a procur rii aparatului asupra
cre terii calit ilor cercet rilor
tiin ifice

Poten iali utilizatori (individuali i
institu ii)
*se va completa pentru fiecare echipament cu valoare de peste 50 mii lei. La dorin a institu iei poate fi completat
i pentru echipamente în sum  mai mic  decât cea indicat , dac  se consider  c  procurarea acestuia are un

impact însemnat în desf urarea cercet rilor
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4. Indicatori de rezultate
4.1. Rezultate generalizatoare

Brevete Lucr ri publicate
Lucr ri tiin ifice publicate

Inclusiv

Direc ia strategic
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 d
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16.07 Edificarea statului de drept i punerea în valoare a patrimoniului cultural i istoric al Moldovei în
contextul integr rii europene
Total

Inclusiv
tiin e umanistice 06
tiin e sociale i

economice 05

16.08. Valorificarea resurselor umane, naturale i informa ionale pentru dezvoltarea durabil  a economiei
rii

Total
Inclusiv

tiin e naturale i
exacte 01

tiin e sociale i
economice 05

16.09 Biomedicina, farmaceutica, men inerea i fortificarea s ii
Total

Inclusiv
tiin e naturale i

exacte 01

tiin e medicale 03
16.04.Biotehnologii agricole, fertilitatea solului i securitatea alimentar
Total

Inclusiv
tiin e naturale i

exacte 01

tiin e agricole 04
16.05. Nanotehnologii, inginerie industrial , produse i materiale noi
Total

Inclusiv
tiin e naturale i

exacte 01

tiin e inginere ti i
tehnologice 02

16.06. Eficientizarea i asigurarea complexului energetic i securit ii energetice, inclusiv prin folosirea
resurselor renovabile

tiin e inginere ti i
tehnologice 02

Total
* Rîndurile necompletate se exclud
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4.2. Activitatea editorial
Inclusiv în cadrul

proiectelorTotal
Institu ionale programe

de stat
inde-

pendente

granturilor
interna-
ionale

Lucr ri tiin ifice publicate, total
Inclusiv

Articole în reviste recenzate (na ion./interna .)
Articole în reviste tiin ifice cu factor de impact
mai mare decît 0.2
Monografii* (na ion./interna .)
Capitole în monografii(na ion./interna .)
Culegeri de documente/culegeri tematice/dic ionare
Manuale*(na ion./interna .)
Lucr ri metodico-didactice
Teze la conferin e interna ionale/na ionale

Recenzii în reviste tiin ifice de profil
Participarea la colegii de redac ie
Editarea revistelor Denumirea revistelor
Societ i tiin ifice pe lâng  organiza ie Denumirea Societ ilor tiin ifice pe lâng  organiza ie

*Conform cerin elor CNAA
4.3. Recunoa terea interna ional

Num rul de medalii ob inute la expozi ii interna ionale (aur/argint/bronz)
Num rul de diplome ob inute la expozi ii interna ionale
Num rul de premii ob inute în str in tate
Num rul manifest rilor tiin ifice organizate (na ion./interna .)

4.4. Activitatea inova ional
Num rul de cereri prezentate(în ar ./str in tate)
Num rul de hot râri de acordare a brevetului(în ar ./str in tate)
Num rul de brevete ob inute (în ar ./str in tate)
Num rul de certificate de autor
Num rul de brevete implementate

4.5. Elabor ri
Num rul

Recomand ri
Acte normative, elaborate/adoptate
Documente de politici, elaborate/adoptate
Materiale, substan e noi
Dispozitive
Mostre de ma ini
Metode, procedee noi
Tehnologii noi
Crearea linilor, hibrizilor, soiurilor, raselor, su elor

4.5.1.Elabor ri transmise spre transfer tehnologic
4.5.2.Implement ri

5. Preg tirea i perfec ionarea cadrelor tiin ifice
Num rul

Masteranzi
Doctoranzi
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Postdoctoranzi
Teze de doctor (sus inute în anul de referin )
Teze de dr. hab. (sus inute în anul de referin )
Teze de doctor sus inute în termen
Teze de doctor sus inute de reziden i
Teze de doctor hab. sus inute de reziden i
Num rul personalului care a frecventat  cursuri de perfec ionare în ar /str in tate
inclusiv: din surse bugetare/din alte surse

6. Indicatori de eficien
Num rul de articole în reviste recenzate, raportat la unitate de cercet tor tiin ific
Num rul de articole în reviste recenzate, raportat la fiecare 100.000 lei aloca i pentru cercetare*
Num rul de teze de doctorat sus inute, raportat la fiecare 100.000 lei aloca i pentru cercetare*
Num rul de cercet tori tiin ifici pân  la 35 ani raportat la num rul total de cercet tori (%)
Aloca ii pentru echipament, raportate la aloca iile totale de bani (%)
Resursele extrabugetare na ionale din cercetare (proiecte na ionale, oferire de servicii, consultan ,
realizarea produc iei tiin ifice), raportate la  aloca iile de la bugetul de stat (%)
Resursele extrabugetare interna ionale (proiecte interna ionale, oferire de servicii, consultan ,
realizarea produc iei tiin ifice), raportate la  aloca iile de la bugetul de stat (%)
Resursele extrabugetare ob inute din arend  raportate la aloca iile de la bugetul de stat (%)
*Aloca ii bugetare cu excep ia cheltuielilor prev zute pentru art.241 i 243

Anexa la Forma 2
Domenii ale tiin ei Clasificate dup  Manualul Frascati

Co
d

Domeniul tiin ei i Tehnologiei

1. TIIN E NATURALE l EXACTE
1.1 Matematic
1.2 tiin a calculatoarelor i automatic  (se exclude

dezvoltarea hardware i aspectul social)
1.3 tiin e ale fizicii
1.4 tiin e ale chimiei
1.5 tiin e ale p mântului i mediului
1.6 tiin e biologice (exclud tiin ele medicale i

agricole
1.7 Alte tiin e naturale
2. TIIN E INGINERE TI l TEHNOLOGICE

2.1 Inginerie civil
2.2 Inginerie electric , inginerie electronic ,

ingineria
informa iei

2.3 Inginerie mecanic
2.4 Inginerie chimic
2.5 Inginerie a materialelor
2.6 Inginerie medical
2.7 Ingineria mediului înconjur tor
2.8 Biotehnologia mediului înconjur tor
2.9 Biotehnologie industrial
2.10 Nanotehnologie
2.11 Alte tiin e inginere ti i tehnologii (hran ,

uturi i altele)

3. TIIN E MEDICALE
3.1 Medicin  primar
3.2 Medicin  clinic
3.3 tiin e ale s ii
3.4 Biotehnologie medical
3.5 Alte tiin e medicale (medicin  legal i alte tiin e

medicale)
4. TIIN E AGRICOLE
4.1 Agricultur , exploatarea lemnului, piscicultura
4.2 Cre terea animalelor i produselor animaliere
4.3 tiin  veterinar
4.4 Biotehnologie agricol
4.5 Alte tiin e agricole
5. TIIN E SOCIALE l ECONOMICE
5.1 Psihologie
5.2 Economie i afaceri
5.3 tiin e ale educa iei
5.4 Sociologie
5.5 Drept
5.6 tiin e politice
5.7 Geografie social i economic
5.8 Media i comunicare
5.9 Alte tiin e sociale
6. TIIN E UMANISTE
6.1 Istorie i arheologie
6.2 Limbi str ine i literatur
6.3 Filozofie, etic i religie
6.4 Art  (arte, istoria artelor, dansului, muzic )
6.5 Alte tiin e umane (neclasificate în alt  parte)



Forma 3
Anex  la Raportul de activitate al organiza iei
____________________________________
denumirea organiza iei din sfera tiin ei i inov rii

Indicatorii de activitate ai laboratorului _________________________________________în anul 2008
denumirea laboratorului (subdiviziunii)

Aloca ii bugetare i  mijloacele speciale*
inclusiv

inclusiv inclusiv
Procurarea mijloacelor

fixe
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Inclusiv
procurarea
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articol articolN
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l d
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242
A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

TOTAL
inclusiv

Aloca ii bugetare,
total

Inclusiv
Proiecte institu ionale
fundamentale
Proiecte institu ionale
aplicate
Proiecte din cadrul
programelor de stat
Proiecte pentru tineri
cercet tori
Proiecte pentru
procurarea
echipamentului
tiin ific

Proiecte de inovare i
transfer tehnologic
Proiecte FCFFR-
Moldova
Proiecte F UFR-
Moldova
Proiecte FCFB-
Moldova
INTAS
Mijloacele speciale,
total
Inclusiv
Granturi interna ionale
Contracte tiin ifice

Arenda
* Rîndurile necompletate se exclud

* În conformitate cu indica ii metodice privind aplicarea clasifica iei economice a cheltuielilor bugetare (Anexa
nr.5 la Ordinul  ministrului finan elor nr.97 din 29.12.2006)
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Retribuirea muncii

** Salariul mediu lunar este calculat în baza art.111

Resurse umane. Structura personalului dup  ocupa ie i vîrst

inclusivNr.
rînd

Categorii de personal

Ef
ec

tiv
 la

D
e 

ba
z

Pî
n

 la
 2

5

25
-3

4

35
-3

4

45
-5

4

55
-6

4
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 i

pe
st

e

C
um

ul

A
co

rd
 d

e
m
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c

1.  Salaria i total
2. Femei

inclusiv:
3.  Cercet tori
4. Femei

din ei:
4.1. Doctori habilita i
4.2. Femei
4.3. Doctori în tiin e
4.4. Femei

5.  Ingineri i speciali ti cu cu
studii superioare

6. Femei
7.  Tehnicieni i asimila i
8. Femei
9.  Alte categorii de salaria i
10. Femei

Salariul mediu lunar, lei
Nr.
rînd Categorii de personal Efectiv la

31.XII,
(persoane

fizice)

Total Baz Cumul
Acord

de
munc

A. 6. 7. 8. 9. 10.
8.  Personal total

inclusiv:
9.  Personal de conducere
10.  Cercet tori tiin ifici
11.  Ingineri i speciali ti cu cu studii

superioare
12.  Tehnicieni i asimila i
13.  Personal auxiliar
14.  Alte categorii
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Rezultate
Activitatea editorial

Inclusiv în cadrul
proiectelorTotal

Institu ionale programe
de stat

inde-
pendente

granturilor
interna-
ionale

Lucr ri tiin ifice publicate, total
Inclusiv

Articole în reviste recenzate (na ion./interna .)
Articole în reviste tiin ifice cu factor de impact
mai mare decît 0.2
Monografii* (na ion./interna .)
Capitole în monografii(na ion./interna .)
Culegeri de documente/culegeri tematice/dic ionare
Manuale*(na ion./interna .)
Lucr ri metodico-didactice
Teze la conferin e interna ionale/na ionale

Recenzii în reviste tiin ifice de profil
Participarea la colegii de redac ie

*Conform cerin elor CNAA

Recunoa terea interna ional
Num rul

Num rul de medalii ob inute la expozi ii interna ionale (aur/argint/bronz)
Num rul de diplome ob inute la expozi ii interna ionale
Num rul de premii ob inute în str in tate

Activitatea inova ional
Num rul

Num rul de cereri prezentate(în ar ./str in tate)
Num rul de hot râri de acordare a brevetului(în ar ./str in tate)
Num rul de brevete ob inute (în ar ./str in tate)
Num rul de certificate de autor
Num rul de brevete implementate
Elabor ri

Num rul
Recomand ri
Acte normative, elaborate/adoptate
Documente de politici, elaborate/adoptate
Materiale, substan e noi
Dispozitive
Mostre de ma ini
Metode, procedee noi
Tehnologii noi
Crearea linilor, hibrizilor, soiurilor, raselor, su elor

Elabor ri transmise spre transfer tehnologic
Implement ri

Preg tirea i perfec ionarea cadrelor tiin ifice
Num rul

Masteranzi
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Doctoranzi
Postdoctoranzi
Teze de doctor (sus inute în anul de referin )
Teze de dr. hab. (sus inute în anul de referin )
Teze de doctor sus inute în termen
Teze de doctor sus inute de reziden i
Teze de doctor hab. sus inute de reziden i
Num rul personalului care a frecventat  cursuri de perfec ionare în ar /str in tate
inclusiv: din surse bugetare/din alte surse

Indicatori de eficien
Num rul de articole în reviste recenzate, raportat la unitate de cercet tor tiin ific
Num rul de articole în reviste recenzate, raportat la fiecare 100.000 lei aloca i pentru cercetare
Num rul de teze de doctorat sus inute, raportat la fiecare 100.000 lei aloca i pentru cercetare
Num rul de cercet tori tiin ifici pân  la 35 ani raportat la num rul total de cercet tori (%)
Aloca ii pentru echipament, raportate la aloca iile totale de bani (%)
Resursele extrabugetare na ionale din cercetare (proiecte na ionale, oferire de servicii, consultan ,
realizarea produc iei tiin ifice), raportate la  aloca iile de la bugetul de stat (%)
Resursele extrabugetare interna ionale (proiecte interna ionale, oferire de servicii, consultan ,
realizarea produc iei tiin ifice), raportate la  aloca iile de la bugetul de stat (%)

Echipament procurat Denumirea, sursa de finan are, costul

Metode de cercetare Denumirea

eful laboratorului____________________
(semn tura)
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An exa  1 .1 .

Fi a proiectului institu ional

I. Codul i denumirea proiectului

II. Denumirea direc iei strategice

III. Termenul execut rii

IV. Volumul finan rii (mii lei)

V. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.)

VI. Conduc torul proiectului
Numele, prenumele, titlurile tiin ifice i onorifice, date de contact

VII. Executorii proiectului
Numele, prenumele, titlurile tiin ifice i onorifice

VIII. Metode i echipament utilizate în cercetare (pân  la 100 de cuvinte)
Se enum  lista tuturor metodelor i aparatelor (cu indicarea anului de fabricare) utilizate în
cercetare la tem

IX. Rezumatul rezultatelor tiin ifice teoretice (pân  la 100 de cuvinte)
Se eviden iaz  valoarea teoretic  în compara ie cu lucr rile existente în ar i peste hotare

X. Rezumatul rezultatelor tiin ifice aplicative (pân  la 100 de cuvinte)
Se eviden iaz  eficien a tehnico-economic  ori social , recomand rile principale vizând
implementarea rezultatelor tiin ifice i a elabor rilor tehnico- tiin ifice executate, importan a i
impactul lor asupra dezvolt rii tiin ei, economiei i culturii na ionale a  R.. Moldova

XI. Beneficiarul (ministere, institu ii de stat sau private, întreprinderi, etc.)
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Anexa  1 .1a .

Fi a proiectului independent

I. Codul i denumirea proiectului

II. Denumirea direc iei strategice

III. Termenul execut rii

IV. Volumul finan rii (mii lei)

V. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.)

VI. Conduc torul proiectului
Numele, prenumele, titlurile tiin ifice i onorifice, date de contact

VII. Executorii proiectului
Numele, prenumele, titlurile tiin ifice i onorifice

VIII. Metode i echipament utilizate în cercetare (pân  la 100 de cuvinte)
Se enum  lista tuturor metodelor i aparatelor (cu indicarea anului de fabricare) utilizate în
cercetare la tem

IX. Rezumatul rezultatelor tiin ifice teoretice (pân  la 100 de cuvinte)
Se eviden iaz  valoarea teoretic  în compara ie cu lucr rile existente în ar i peste hotare

X. Rezumatul rezultatelor tiin ifice aplicative (pân  la 100 de cuvinte)
Se eviden iaz  eficien a tehnico-economic  ori social , recomand rile principale vizând
implementarea rezultatelor tiin ifice i a elabor rilor tehnico- tiin ifice executate, importan a i
impactul lor asupra dezvolt rii tiin ei, economiei i culturii na ionale a  R.. Moldova

XI. Beneficiarul (ministere, institu ii de stat sau private, întreprinderi, etc.)
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Anexa 1.2.
Fi a proiectului din cadrul Programului de stat

I. Codul i denumirea proiectului

II. Denumirea Programului de stat

III. Denumirea direc iei strategice

IV. Termenul execut rii

V. Volumul finan rii (mii lei)

VI. Volumul cofinan rii (mii lei)

VII. Conduc torul proiectului

Numele, prenumele, titlurile tiin ifice i onorifice, date de contact

VIII. Organiza iile, subdiviziunile - executori ai proiectului (institut, laborator, sec ie, sector etc.)

IX. Executorii proiectului
Numele, prenumele, titlurile tiin ifice i onorifice

X. Metode i echipament utilizate în cercetare (pân  la 100 de cuvinte)
Se enum  lista tuturor metodelor i aparatelor (cu indicarea anului de fabricare) utilizate în cercetare

XI. Rezumatul rezultatelor concrete ob inute la realizarea proiectului (pân  la 100 de cuvinte)
Se eviden iaz  eficien a tehnico-economic  ori social , valoarea teoretic i practic  în compara ie cu
lucr rile existente în ar i peste hotare, recomand rile principale vizând implementarea rezultatelor
tiin ifice i a elabor rilor tehnico- tiin ifice executate, importan a i impactul lor asupra dezvolt rii
tiin ei, economiei i culturii na ionale a  R.. Moldova

XII. Propuneri i recomand ri pentru  implementare (pân  la 100 de cuvinte)

XIII. Beneficiarul (ministere, institu ii de stat sau private, întreprinderi, etc.)
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Anexa 1 .3 .

Fi a proiectului de transfer tehnologic
I. Denumirea proiectului

II. Conduc torul proiectului: Numele, prenumele, titlurile tiin ifice i onorifice, date de contact

III. Organiza ia - executor a proiectului

IV. Volumul finan rii (mii lei)

V. Informa ie privind cofinan atorii (organiza ia, volumul cofinan rii, inclusiv în bani i/sau în-
kind (utilaj,echipament,materiale), (mii lei))

VI. Scopul major al proiectului de transfer tehnologic (pân  la 100 de cuvinte)

VII. Gradul de realizare a obiectivelor proiectului de transfer tehnologic (pân  la 100 de cuvinte)

VIII. Realiz ri concrete în cadrul proiectului de transfer tehnologic

IX. Propuneri i recomand ri pentru implementate în cadrul proiectului de transfer tehnologic(pân  la
100 de cuvinte)

X. Beneficiarul (ministere, institu ii de Stat sau private, întreprinderi, etc)

XI. Continuitatea proiectului (perioada de timp i procentul din venit)

Informa ia privind perioada de timp (ani) i cota care va fi transferat  din profitul ob inut de la
implementarea inova iei
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Anexa 1 .4 .
Fi a proiectului interna ional

I. Denumirea proiectului

II. Denumirea programului /organiza iei/fondului interna ional

III. Termenul execut rii

IV. Costul total al proiectului (de indicat cofinan area din partea Republicii Moldova)

V. Subdiviziunile organiza iei executoare (laborator, sec ie, sector etc.)

VI. Conduc torul proiectului: Numele, prenumele, titlurile tiin ifice i onorifice, date de contact

VII. Executorii proiectului: Numele, prenumele, titlurile tiin ifice i onorifice

VIII. Metode i echipament utilizate în cercetare (pân  la 100 de cuvinte)

Se enum  lista tuturor metodelor i aparatelor (cu indicarea anului de fabricare) utilizate în
cercetare la tem

IX. Rezumatul rezultatelor tiin ifice (pân  la 100 de cuvinte)

Se eviden iaz  eficien a tehnico-economic  ori social , valoarea teoretic i practic  în
compara ie cu lucr rile existente în ar i peste hotare, recomand rile principale vizând
implementarea rezultatelor tiin ifice i a elabor rilor tehnico- tiin ifice executate, importan a i
impactul lor asupra dezvolt rii tiin ei, economiei i culturii na ionale a  R.. Moldova

X. Beneficiarul (ministere, institu ii de stat sau private, întreprinderi, etc.)



Anexa A
S T R U C T U R A

raportului de activitate în anul 2008 pentru membrii titulari i membrii coresponden i ai A. .M.

1. Titlul, numele i prenumele
2. Activitatea tiin ific

Conduc tor al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor independente
(institu ionale, granturi, de transfer tehnologic, interna ionale)

Rezultatele tiin ifice principale
Num rul de publica ii tiin ifice total:
inclusiv
Articole în reviste interna ionale
Articole în reviste locale
Monografii
Manuale
Dic ionare
Participarea la foruri tiin ifice
Activitatea inova ional

Num rul de cereri prezentate
Num rul de hot rîri pozitive ob inute
Num rul de brevete ob inute
Num rul de brevete implementate
Denumirea seminarelor tiin ifice organizate

3. Rezultatele tiin ifice ob inute în anul de referin  ( pân  la 100 cuvinte)

4. Activitatea didactic
Num rul cursurilor inute
Num rul total de persoane la care a i fost conduc tor tiin ific
al tezei de doctorat
Num rul persoanelor la care a i fost conduc tor tiin ific i
care au sus inut teza
Num rul manualelor, materialelor didactice editate

5. Activitatea managerial

6. Informa ii generale
Premii, titluri etc.

7. Alte activit i

Semn tura
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Anexa E1
Imagine

I. Denumirea elabor rii

II. Denumirea i codul proiectului în cadrul c ruia a fost realizat  elaborarea

III. Organiza ia-executor
Denumirea organiza iei
Localitate
Telefon / Fax
E-mail / Pagina WEB

IV. Autorii elabor rii
Numele, prenumele, titluri tiin ifice i onorifice, telefon, e-mail

V. Descrierea elabor rii (pîn  la 150 cuvinte)

VI. Tipul elabor rii:
Se eviden iaz  tipul elabor rii:
Inova ie / optimizare (îmbun irea unui produs sau a unei idei existente).

VII. Caracteristici tehnice i economice, încerc ri experimentale
Caracteristicile tehnice. Sinecostul produsului. Compara i sinecostul cu pre urile produselor de pe pia .
A fost deja efectuat  exploatarea experimental  a elabor rii? Descrie i rezultatele.

VIII. Stadiul de preg tire pentru implementare
Se eviden iaz  stadiul de preg tire pentru implementare:
Crearea obiectului de inovare. Fabricarea mostrelor de laborator Încerc ri de laborator. Experien ele de
teren. Transmiterea la Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante.Elaborarea documentelor
necesare. Preg tirea pentru transfer tehnologic. Preg tirea pentru implementare. Volumul implement rii

IX. Domeniul de implementare

X. Posibilit ile de realizare pe pia a autohton i mondial
Descrie i posibilitatea de implementare a rezultatelor tiin ifice pe pia a local . Care este volumul
pie ei na ionale?

XI. Beneficiar (pentru elabor ri finan ate din surse extrabugetare)

XII. Avantaje (în compara ie cu produsele analoage existente), efectul economic i social
preconizat sau real.
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Anexa E2
Imagine

I. Denumirea i tipul lucr rii

II. Denumirea i codul proiectului în cadrul c ruia a fost realizat  lucrarea

III. Autorii lucr rii
Numele, prenumele, titluri tiin ifice i onorifice, locul de munc

IV. Descrierea tiin ific  a lucr rii (pân  la 100 cuvinte)

monografia, manual, culegerea tematic , etc.
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Anexa 1 .5 .
FI A

Raportului individual al efilor de laborator (centru, sec ie) i cercet torilor tiin ifici pentru anul
2008

1. Denumirea laboratorului (centrului, sec iei)
2. Titlul, numele i prenumele, func ia
3. Activitatea tiin ific

Conduc tor al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor
independente (institu ionale, granturi, de transfer tehnologic, interna ionale)
Executor în cadrul proiectelor (se indic  codul, denumirea proiectului i direc ia strategic  ), :

4. Metode de cercetare utilizate

5. Rezultatele tiin ifice ob inute în anul de referin  ( pân  la 100 cuvinte)

6. Activitatea editorial
Num rul de publica ii tiin ifice total:
inclusiv
Articole în reviste recenzate na ionale/ interna ionale
Articole în reviste cu factor de impact mai mult de cît 0.2
Monografii/Manuale/Dic ionare
Participarea la foruri tiin ifice

7.

8. Activitatea inova ional

Num rul de cereri prezentate
Num rul de brevete ob inute
Num rul de brevete implementate
Num rul de certificate de autor

9. Activitatea didactic

Num rul cursurilor inute
Num rul total de persoane la care a i fost conduc tor tiin ific al tezei de doctorat
Num rul persoanelor la care a i fost conduc tor tiin ific i care au sus inut teza
Num rul persoanelor la care a i fost conduc tor al tezei de licen
Num rul manualelor, materialelor didactice editate

10. Activitatea managerial

11. Informa ii generale
12. Premii, titluri etc.
13. Alte activit i
14. Semnatura
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Forma 4
Anex  la Raportul de activitate al organiza iei

___________________________________
denumirea organiza iei din sfera tiin ei i inov rii

LISTA
lucr rilor publicate în anul 2008

Nr.
d/o

Numele, prenumele
autorilor

Titlul lucr rii. Tipul
lucr rii (de structurat
separat -  monografii,

capitole în monografie,
manuale, articole în reviste
interna ionale, articole în

reviste na ionale
recenzate)

Sursa de finan are
a cercet rilor

tiin ifice
(institu ional , din
programe de stat,

proiecte
independente sau

interna ionale)

Locul edit rii.
Ora ul, editura,

titlul revistei
tiin ifice

Volumul,
coli de
autor

(lista publica iilor se prezint  în ordinea alfabetic i va fi structurat  separat – monografii, capitole în
monografie, manuale, articole în reviste interna ionale, articole în reviste na ionale recenzate

Secretarul tiin ific                    ______________________________
  (semn tura)

Forma 5
Anex  la Raportul de activitate al

organiza iei
___________________________________
denumirea organiza iei din sfera tiin ei

i inov rii
LISTA

inven iilor realizate în anul 2008
Nr.
d/o

Numele, prenumele
autorilor

Denumirea inven iei (de
structurat separat – brevet de

inven ie, hot râre de acordare a
brevetului, certificat de drept de

autor)

Sursa de
finan are a
cercet rilor

tiin ifice
(institu ional ,

din programe de
stat, proiecte

independente sau
interna ionale)

Num rul
brevetului, hot râri
de acordare a
brevetului,
certificatului de
drept de autor

Secretarul tiin ific______________________________
(semn tura)
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Forma 6
Anex  la Raportul de activitate al organiza iei
____________________________________
denumirea organiza iei din sfera tiin ei i

inov rii

L I S T A
cercet torilor tiin ifici ai organiza iei la 01.12. 2008   pe subdiviziuni

Nr. d/o Numele,  prenumele Anul na terii Specialitatea
(denumirea i cifrul)

Gradul i titlul
tiin ific anul
conferirii

Baz  / cumul Func ia, telefon

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Denumirea subdiviziunilor(laboratoarelor, sectoarelor)

L I S T A

doctoranzilor organiza iei la 01.12. 2008   pe subdiviziuni

Secretarul tiin ific ___________________________
(semn tura)

Nr. d/o Numele, prenumele Data i anul na terii Codul i denumirea
specialit ii

Anul de studii Forma de studii
(la zi/ f  frecven )

Denumirea subdiviziunilor
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Forma 7.1.
Anex  la Raportul de activitate al organiza iei

_____________________________
denumirea organiza iei din sfera tiin ei i inov rii

DATE
privind deplas rile i stagiile cercet torilor organiza iei din sfera tiin ei i inov rii peste hotare

Nr.
d/o

Numele,
prenumele, gradul

i titlul tiin ific,
Anul na terii

ara, denumirea
organiza iei

vizitate

Scopul vizitei. Descrierea
succint  a activit ilor (realizarea

proiectelor  comune, stagiu, particip ri
la manifest ri tiin ifice)

Termenul
deplas rii

Secretarul tiin ific______________________________
                 (semn tura)

Forma 7.2.
Anex  la Raportul de activitate al organiza iei

_____________________________
denumirea organiza iei din sfera tiin ei i inov rii

DATE
privind vizitele savan ilor i speciali tilor de peste hotare

Nr.
d/o

Numele,
prenumele, gradul

i titlul tiin ific,
ale savantului

ara i denumirea
organiza iei în
care activeaz

savantul

Scopul vizitei. Descrierea
succint  a activit ilor (realizarea

proiectelor  comune, stagiu, particip ri
la manifest ri tiin ifice)

Termenul vizitei

Secretarul tiin ific______________________________
                 (semn tura)

Forma 8
Anex  la Raportul de activitate al organiza iei

_____________________________
denumirea organiza iei din sfera tiin ei i inov rii

ORGANIZAREA MANIFEST RILOR TIIN IFICE
I. Denumirea manifest rii

II. Denumirea organiza iei

Denumirea organiza iilor

III. Pre edintele  comitetului de organizare

Numele, prenumele, titluri tiin ifice i onorifice, locul de munc

IV. Participan i

Num rul total, inclusiv din str in tate cu indica ia rii

V. Recomand rile manifest rii tiin ifice

Secretarul tiin ific______________________________
                 (semn tura)
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Forma 9
Anex  la Raportul de activitate al organiza iei

_____________________________
denumirea organiza iei din sfera tiin ei i inov rii

DATE
despre implementarea rezultatelor tiin ifice în anul 2008

Denumirea lucr rilor
Executantul (laboratorul, sec ia)
Conduc torul  (gradul tiin ific,
numele, prenumele)

Locul implement rii
(întreprinderea,

organiza ia)

Volumul
implement rii, efectul

economic (social)
preconizat sau real

Prin  care  act  se  confirm
faptul implement rii

1. 2. 3. 4.
Directorul     _________________________________

(semn tura)
Secretarul tiin ific  _________________________________

(semn tura)


