
 Formularul proiectului de inovare și transfer tehnologic 
Secțiunea A: FIŞA PROIECTULUI 

Data înaintării propunerii de proiect „__” ____________ 20__     Numărul de înregistrare  ___________ 

 
1. Titlul proiectului  (maximum 200 caractere cu spaţii) 

1.1. În limba română  

1.2. În limba engleză  

1.3. În limba rusă  

2. Perioada de realizare  Data începerii  Data finalizării  

3. Date generale 

3.1.  Direcţia strategică  

3.2. Prioritatea  

3.3.  Obiectivul  

3.4.  Domenii de cercetare 1. 2. 3. 

3.5.  Caracterul cercetărilor fundamentale □ aplicative  □ 

3.6.  Poziţia faţă de alte 
proiecte 

Proiect nou    □    Proiect în continuare   
□                              

Proiect complementar   □ 

Dacă este proiect în continuare sau complementar,  se completează 3.6.1-.3.6.3 

3.6.1. Titlul proiectului   

3.6.2. Perioada de realizare  

3.6.3. Sursa de finanţare Buget      □                          Alte surse    □ 

4. Volumul de finanţare 

  Pe întreaga perioadă Pe primul an de realizare 

4.1. Alocaţii de la bugetul de stat   

4.2. Cofinanţare   

4.2.1 Scrisoare de garanţie (se anexează)   

5. Organizaţia executantă 

5.1. Denumirea organizaţiei   

5.1.1 Centrul științific  

5.1.2 Secţia/Laboratorul/catedra (toate, dacă sînt mai 
multe) 

 

5.2. Apartenenţa organizaţiei la Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei 

instituţională  □    de profil □       afiliată □  

5.3. Subordonare administrativă faţă de minister  

5.4. Profiluri de acreditare relevate pentru proiectul 
propus 

 

5.5. Adresa organizaţiei  

5.5.1. Strada  5.5.2. Numărul blocului  

5.5.3. Localitatea   5.5.4. Cod poştal  

5.6.Telefon   5.6.1. Fax  

5.7. E-mailul organizaţiei  

6. Date personale ale directorului de proiect 

6.1. Nume  6.2. Prenume  

6.3. Gradul ştiinţific 
*se anexează confirmarea 

gradului științific 

 6.4. Titlul ştiinţific sau 
ştiinţifico-didactic 

 

6.5. Specialitatea    

6.6. Funcţia în cadrul organizaţiei  

6.7. Telefon  6.7.1. Fax  

6.8. E-mail personal  

Date ale Cofinantatorului 

  

6.9 Adresa organizaţiei  

6.9.1. Strada  6.9.2. Numărul blocului  

6.9.3. Localitatea   6.9.4. Cod poştal  



6.9.5.Telefon   6.9.6. Fax  

6.9.7. E-mailul organizaţiei  

 

 Conducătorul organizaţiei Directorul de proiect 

Numele, prenumele   

Telefon, fax   

Semnătura (Ștampila)   

 
Formularul B: DESCRIEREA PROIECTULUI 

 
7. Rezumatul proiectului:  

Se descriu succint obiectivele, relevanţa, metodele utilizate şi rezultatele preconizate; maximum 

2500 caractere cu spaţii 

7.1. Rezumatul în limba română   

 

7.2. Rezumatul în limba engleză  

 

7.3. Rezumatul în limba rusă   

8. Cuvinte-cheie 
(maximum 7, separate prin virgulă) 

8.1. Cuvinte-cheie în limba română   

 

8.2. Cuvinte-cheie în limba engleză   

 

8.3. Cuvinte-cheie în limba rusă   

9. Descrierea proiectului 
9.1. Obiectivele proiectului 

maximum 2500 caractere cu spaţii (se specifică clar obiectivele, elementele originale, referire la 
caracterul interdisciplinar, dacă este cazul) 

 

9.2. Prezentarea proiectului 
9.2.1. Gradul de corelare a rezultatelor obţinute la tema propusă cu cele obţinute actualmente 
pe plan naţional şi internaţional (maximum 2500 caractere cu spaţii) 

 

9.2.2. Necesitatea şi oportunitatea proiectului (maximum 1500 caractere cu spaţii) 

 

9.2.3. Metode de cercetare şi protocoale experimentale prevăzute a fi utilizate (maximum 1500 
caractere cu spaţii) 

 

9.2.4. Gradul de patentare a proprietăţii intelectuale asupra rezultatelor ştiinţifice preconizate 
(maximum 2500 caractere cu spaţii) 

 

9.2.4.1. Descrierea detaliată a invenţiei – toţi parametrii (maximum 1500 caractere cu spaţii) 

 

9.2.4.2. Elementele de noutate şi originalitatea invenţiei (maximum 1500 caractere cu spaţii) 

 

9.2.4.3. Avantajele şi dezavantajele ei în comparaţie cu prototipul (maximum 1500 caractere cu 
spaţii) 

 

 



9.2.4.4. Modul şi locul transferului tehnologic, partenerii de lucru (maximum 1500 caractere cu 
spaţii) 

 

9.2.5. Riscuri previzibile şi modul lor de gestionare (maximum 1500 caractere cu spaţii) 

 

9.2.6. Produsul de piaţă rezumat ori structurat care se va obţine în cadrul proiectului 
(documentaţie, instalaţie, produs, serviciu ...) (maximum 1500 caractere cu spaţii) 

 

9.2.7. Administrarea acestor rezultate – cui îi va aparţine, cum vor fi exploatate (maximum 1500 
caractere cu spaţii) 

 

9.2.8. Studiul pieţei, determinarea capacităţii de absorbţie a invenţiei (maximum 1500 caractere 
cu spaţii) 

 

9.2.9. Studiul de fezabilitate (cît este de realizabilă introducerea invenţiei în uz) (maximum 1500 
caractere cu spaţii) 

 

9.2.10. Rezumatul planului de afaceri privind realizarea industrială a invenţiei (maximum 1500 
caractere cu spaţii) 

 

9.2.11. Calculul rentabilităţii inovaţiei, profitul scontat (maximum 1500 caractere cu spaţii) 

 

9.2.12. Posibilitatea de tirajare ulterioară a invenţiei (maximum 1500 caractere cu spaţii) 

 

9.2.13. Relaţiile viitoare dintre echipa proiectului şi beneficiarul rezultatelor (maximum 1500 
caractere cu spaţii) 

 

 

9.3. Solicitări de implementare a rezultatelor proiectului* Se anexează documentul 

9.4. Perspective de aplicare a rezultatelor cercetării şi potenţialii beneficiari  
(maximum 1500 caractere cu spaţii) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Opţional 



 
 

Formularul C: ECHIPA LE LUCRU 
 

Numele, 
titlul 
ştiinţific, 
anul 
naşterii 

Locul 
de 
muncă, 
funcţia 

Tel., 
fax, 
e-
mail 

Rezultatele obţinute anterior 

Publicaţii  
Brevete 
de 
invenţie 

Mostre, 
tehnologii 
elaborate 

Semnatura 
participantului 

Alte 
informații 

        
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prezentul formular se anexează 

a) Cv participanților in proiect ; 

b) Copiile actelor ce confirmă gradul ştiinţific al participantului; 

 



 
10. Indicaţi cele mai reprezentative organizaţii (maximum 5) cu care colaboraţi / aţi colaborat în 
domeniul proiectului propus 
Nr. 
d/o 

Denumirea organizaţiei Ţara Domeniile de colaborare Rezultatele colaborării 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
11. Descrieți infrastructura disponibilă (spaţii de lucru, resurse tehnice şi umane) (maximum 
1500 caractere cu spaţii) 

  

 
 

Formularul D: PLANUL DE REALIZARE 
12. Etapele de realizare a proiectului 

 
12.1. Etapele de realizare a proiectului pentru întreaga perioadă 

Nr. 
etapei 

Denumirea etapei 
Perioada de 

realizare  
Rezultate 

preconizate 

Volumul 
alocaţiilor 
bugetare,  

mii lei 

Volumul 
cofinanţării, 

mii lei 

1.      

2.      

3.      

4.      

      

Total      

 
12.2. Planul calendaristic pentru primul an de activitate 

Nr. 
etapei 

Denumirea etapei 
Perioada de 

realizare  
Rezultate 

preconizate 

Volumul 
alocațiilor 
bugetare,  

mii lei 

Volumul 
cofinanţării, 

mii lei 

1.      

2.      

3.      

4.      

      

 
12.3. Specificarea etapelor de realizare pentru primul an de activitate 
Se completează aparte pentru fiecare etapă a proiectului din primul an de activitate 

Numărul de ordine al etapei  

Denumirea etapei  

Obiectivele specifice ale etapei  

Descrierea activităţilor aferente etapei  

Rezultate preconizate ale etapei 
(modele, programe de calculator 

 



(software), recomandări şi metodologii 
ştiinţifico-tehnice, materiale, substanţe 
noi, dispozitive, mostre, metode, 
procedee, tehnologii, hibrizi, rase, soiuri, 
suşe etc.) 

Evenimente organizate (conferinţe etc.)  
 

12.4. Rezultatele proiectului preconizate pentru primul an de activitate 
(în cazul finanţării  prezenta rubrica se va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
maximum 2500 caractere cu spaţii) 

  



13. DEVIZUL DE CHELTUIELI PE ANUL 20__ 

   

Denumirea articolelor şi alineatelor (cheltuieli) 
Codurile: 

Volumul alocaţiilor pe anul 
201_ 

în mii lei 

bugetul 
de stat  

cofinanţare/
mijloace 
speciale 

Total, 
mii lei 

articolul alineatul 

1 2 3 4 5 6 

I. Cheltuieli curente 100      

Cheltuieli pentru mărfuri şi servicii 110      

Retribuirea muncii 111      

Salariul funcţiei 111 01    

Sporul la salariul funcţiei 111 02    

Retribuirea complementară la salariul funcţiei 111 03    

Remunerarea muncii temporare 111 04    

Ajutor material 111 06    

Premieri 111 07    

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii  112      

Plata mărfurilor  şi serviciilor 113      

 Energia electrică 113 01    

 Gaze 113 02       

 Rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz 
gospodăresc 

113 03 
      

 Energia termică 113 04       

 Manuale, materiale didactice, practica pedagogică, 
 literatura tehnico-ştiinţifică  

113 05 
      

 Cărţi şi ediţii periodice 113 06       

 Utilaj şi inventar special 113 07       

 Alimentaţie 113 09       

 Medicamente şi consumabile 113 10       

 Servicii de telecomunicaţie şi de poştă 113 11       

 Servicii de cercetări ştiinţifice 113 12       

 Servicii de transport 113 13       

 Inventar moale şi echipamentul 113 14       

 Hrana animalelor 113 15       

 Servicii de cercetare în domeniul ştiinţei şi inovării 
efectuate prin contract de către instituţiile de 
autogestiune 

113 16 

      

 Reparaţiile curente ale clădirilor şi încăperilor 113 17       

 Reparaţiile curente ale utilajului şi inventarului 113 18       

 Arendarea bunurilor 113 19       

 Formare profesională 113 21       

 Servicii editoriale 113 22       

 Cheltuieli de protocol 113 23       

 Ediţii periodice departamentale 113 24       



 Combustibil 113 26       

 Procurarea şi instalarea contoarelor 113 27       

 Lucrări de informatică şi de calcul 113 30       

 Apă şi canalizare 113 34       

 Salubritate 113 35       

 Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate 113 45       

 Documente executorii 113 50       

Deplasări în interes de serviciu 114      

Deplasări în interiorul ţării 114 01    

Deplasări peste hotare 114 02    

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală  

116   
   

II. Cheltuieli capitale 200      

Investiţii capitale şi reparaţii capitale 240      

Procurarea mijloacelor fixe 242      

Reparaţii capitale 243      

Reparaţia capitală a obiectelor social-culturale 243 03    

TOTAL CHELTUIELI        

 
 
 
Directorul de proiect  ________________________     

 

                                    (numele, prenumele, semnătura)   Economist/contabil-şef 
 

(ștampila organizației)  
Numele, prenumele 
_________________ 

  Semnătura _________________ 
  Tel. Fax: ___________________ 

  
E-mail: 
_________________________ 

   
   

 

 

 

 

 

 

Cheltuielile sunt repartizate conform  Anexei nr. 3 conform  Ordinului Ministerului Finanțelor  privind clasificația 

bugetară nr. 91  din  20.10.2008 (Monitorul Oficial nr.195-196/581 din 31.10.2008). 

Cheltuielile trebuie să fie argumentate în mod corespunzător în anexele de mai jos conform Anexei nr.2 la Acordul 
de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2014 (Regulamentul privind finanţarea 
activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării şi a învăţămîntului academic, capitolul IX). 



14. Cheltuielile şi resursele financiare necesare pe primul an: 
Devizul de cheltuieli se perfectează pe fiecare articol aparte 
 

Salarizarea executorilor, articolul 111.04: 
Nr 
ord 

Numele 

 
Locul de muncă de bază, 

funcția și categoria de 
salarizare 

Funcţia în cadrul 
proiectului, categoria 

de salarizare 

Salariul 
lunar 
(lei) 

Perioa
da 

(luni) 

Total pe 
întreaga 

perioadă (lei) 

Cofinanţare 

1.       

2.       

3.       

Total  

(Salariul lunar nu va depăşi mărimea minimă indicată în anexa 5 a hotărârii Guvernului nr. 47 din 12.01.07 cu 

modificările ulterioare) 

„Servicii cercetări științifice”, articolul 113.12  

Nr 
ord 

Numele 

Locul de muncă 
de bază, 
funcția și 

categoria de 
salarizare 

Funcţia în cadrul 
proiectului, 
categoria de 

salarizare 

Plata lunară (lei) 
Perioada 

(luni) 

Total pe întreaga perioadă 
(lei) 

bugetul de 
stat 

cofinanţare 

1.        

2.        

3.        

Total   

(Servicii de cercetări științifice sunt prestate de către persoane care nu sunt angajați în cadrul organizației 

executoare. Se explică relevanța serviciilor de cercetări științifice prestate pentru procesul tehnologic al 

proiectului). 

EXPLICAȚIE: ________________ 

 
Procurarea mărfurilor şi serviciilor (art 113.xx) 

(La art. 113.03 se indică: materie primă, materiale, etc. care nu depășesc valoarea de 6000 lei). 
 
Deplasări (art. 14.xx) 
 

Ţara, localitatea, instituţia, 
scopul 

Numele 
persoanei 
delegate 

Nr. 
zile 

Drumul tur-
retur / 

persoană, 
lei 

Cazarea / 
persoană 

/ zi, 
lei 

Diurna / 
persoană 

/ zi, 
lei 

Suma totală pentru o 
persoană  

bugetul 
de stat, lei 

cofinanţare
, lei 

        

        

Contribuţii la bugetul asigurărilor sociale, articolul 112, (23%)  

Primele de asigurare medicală, achitate de patron, articolul 116, (4%)  

Total  

Contribuţii la bugetul asigurărilor sociale, articolul 112, (23%)   

Primele de asigurare medicală, achitate de patron, articolul 116, (4%)   

Total   

Alin
eat 

Denumirea mărfii / serviciului Cantitatea, 
u.m. 

Costul 
unei 

unităţi, lei 

bugetul 
de stat, 

lei 

cofinanţ
are, lei 

Relevanța cheltuielilor 
pentru procesul tehnologic 

al proiectului 

01       

02       

 Total    



Total   

(Conform Regulamentului privind finanţarea activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării şi a învăţămîntului academic, 

Anexa nr.2 la Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2014, se acceptă 

cheltuielile pentru deplasări în interiorul țării în limită de 3000 lei, și în afara țării în limita de 5000 lei pentru o 

singură persoană. Se explică relevanța deplasărilor pentru procesul tehnologic al proiectului). 

EXPLICAȚIE: ________________ 

 

Utilaje şi consumabile durabile atribuite la categoria de fonduri fixe (art. 242) 

( La art. 242 se indică utilaje și echipamente costul cărora depășește suma de 6000 lei) 

 
Reparaţii capitale (art. 243) 

 
 
 
 

 

 

Cheltuielile şi resursele financiare necesare pe anul doi: 
 
Salarizarea executorilor, articolul 111.04: 

Nr 
ord 

Numele 

 
Locul de muncă de bază, 

funcția și categoria de 
salarizare 

Funcţia în cadrul 
proiectului, categoria 

de salarizare 

Salariul 
lunar 
(lei) 

Perioa
da 

(luni) 

Total pe 
întreaga 

perioadă (lei) 

Cofinanţare 

1.       

2.       

3.       

Total  

(Salariul lunar nu va depăşi mărimea minimă indicată în anexa 5 a hotărârii Guvernului nr. 47 din 12.01.07 cu 

modificările ulterioare) 

 

Nr 
ord 

Denumirea mărfii / serviciului Cantitatea, 
u.m. 

Costul 
unei 

unităţi, lei 

bugetul 
de stat, 

lei 

cofinanţ
are, lei 

Relevanța cheltuielilor 
pentru procesul tehnologic 

al proiectului 

1.       

2       

 Total    

Nr 
ord 

Denumirea mărfii / serviciului Cantitatea, 
u.m. 

Costul 
unei 

unităţi, lei 

bugetul 
de stat, 

lei 

cofinanţ
are, lei 

Relevanța cheltuielilor 
pentru procesul tehnologic 

al proiectului 

1.       

2       

 Total    

Contribuţii la bugetul asigurărilor sociale, articolul 112, (23%)  

Primele de asigurare medicală, achitate de patron, articolul 116, (4%)  

Total  



„Servicii cercetări științifice”, articolul 113.12  

Nr 
ord 

Numele 

Locul de muncă 
de bază, 
funcția și 

categoria de 
salarizare 

Funcţia în cadrul 
proiectului, 
categoria de 

salarizare 

Plata lunară (lei) 
Perioada 

(luni) 

Total pe întreaga perioadă 
(lei) 

bugetul de 
stat 

cofinanţare 

1.        

2.        

3.        

Total   

(Servicii de cercetări științifice sunt prestate de către persoane care nu sunt angajați în cadrul organizației 

executoare. Se explică relevanța serviciilor de cercetări științifice prestate pentru procesul tehnologic al 

proiectului). 

EXPLICAȚIE: ________________ 

 
Procurarea mărfurilor şi serviciilor (art 113.xx) 

(La art. 113.03 se indică: materie primă, materiale, etc. care nu depășesc valoarea de 6000 lei). 

 
Deplasări (art. 14.xx) 
 

Ţara, localitatea, instituţia, 
scopul 

Numele 
persoanei 
delegate 

Nr. 
zile 

Drumul tur-
retur / 

persoană, 
lei 

Cazarea / 
persoană 

/ zi, 
lei 

Diurna / 
persoană 

/ zi, 
lei 

Suma totală pentru o 
persoană  

bugetul 
de stat, lei 

cofinanţare
, lei 

        

        

Total   

(Conform Regulamentului privind finanţarea activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării şi a învăţămîntului academic, 

Anexa nr.2 la Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2014, se acceptă 

cheltuielile pentru deplăsări interiorul țării în limită de 3000 lei, și în afara țării în limita de 5000 lei pentru o singură 

persoană. Se explică relevanța deplasărilor pentru procesul tehnologic al proiectului). 

EXPLICAȚIE: ________________ 

 
Utilaje şi consumabile durabile atribuite la categoria de fonduri fixe (art. 242) 

( La art. 242 se indică utilaje și echipamente costul cărora depășește suma de 6000 lei) 

Contribuţii la bugetul asigurărilor sociale, articolul 112, (23%)   

Primele de asigurare medicală, achitate de patron, articolul 116, (4%)   

Total   

Alin
eat 

Denumirea mărfii / serviciului Cantitatea, 
u.m. 

Costul 
unei 

unităţi, lei 

bugetul 
de stat, 

lei 

cofinanţ
are, lei 

Relevanța cheltuielilor 
pentru procesul tehnologic 

al proiectului 

01       

02       

 Total    

Nr 
ord 

Denumirea mărfii / serviciului Cantitatea, 
u.m. 

Costul 
unei 

unităţi, lei 

bugetul 
de stat, 

lei 

cofinanţ
are, lei 

Relevanța cheltuielilor 
pentru procesul tehnologic 

al proiectului 

1.       

2       

 Total    



 
Reparaţii capitale (art. 243) 

 
 
 
 
 
 
 
Informaţii despre cofinanţare 

Toate formele de cofinanţare, date despre cofinanţatori, adresa, tel., fax., e-mail 

De anexat  
scrisorile de garanţie a cofinanţării  
declarația de confirmare a eligibilităţii potenţialilor contractori/cofinanţatori în realizarea proiectului 
copia  certificatului  de  înregistrare  și  extrasului  a  întreprinderii-executor  și cofinanțator 
certificatul  privind  lipsa  datoriilor  faţă  de  bugetul  de  stat  a  executorului  și cofinanţatorului 
copia  extrasului  eliberat  de  bancă  privind  disponibilitatea  (neblocarea)  contului  (în cazul altor 
întreprinderi decît cele cu cont la trezoreria de stat) 
 
Alte informaţii 

autoaprecierea probabilităţii succesului proiectului, factorii ce-ar împiedica realizarea 

proiectului; 

alte argumente în favoarea proiectului propus 

 

Nr 
ord 

Denumirea mărfii / serviciului Cantitatea, 
u.m. 

Costul 
unei 

unităţi, lei 

bugetul 
de stat, 

lei 

cofinanţ
are, lei 

Relevanța cheltuielilor 
pentru procesul tehnologic 

al proiectului 

1.       

2       

 Total    


