
Anexa P1 

 

FIŞA PROGRAMULUI DE STAT_____________________________________ 

  

I. Denumirea programului de stat 

 

II. Denumirea direcţiei strategice  

 

III. Termenul executării  

 

IV. Volumul finanţării, mii lei 

 

V. Conducătorul programului 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice 

VI. Consiliul ştiinţific al programului 

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice a  membrilor consiliului 

VII. Denumirea proiectelor, conducătorii proiectelor şi  instituţiile  de cercetare unde se 

realizează proiectele din cadrul programelor de stat 

 

VIII.  Scopul major al programului (până la 100 de cuvinte)  
 

 

IX. Rezultatele ştiinţifice  obţinute în raport cu obiectivelor programului de stat (1 pag.)  
 

 

X. Propuneri şi recomandări pentru obţinerea rezultatelor ştiinţifice performante în 

cadrul programului (până la 100 de cuvinte)  
 

 

XI. Propuneri şi recomandări pentru implementare (până la 100 de cuvinte)  
 

 

XII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 

 
 

Conducătorul programului de stat ________________________ 
(semnătura) 



Anexa P2 
Indicatorii de activitate în cadrul Programului de Stat 

___________________________________________ în anul 2015 

 Total  

Numărul proiectelor  Inclusiv pe proiecte 

1 2 3 4 5 

Sumele alocate, mii lei       

% alocaţiilor pentru cercetări fundamentale       

% alocaţiilor pentru cercetări aplicate       

Suma finanţelor, alocate pentru deplasări       

Suma finanţelor, alocate pentru echipament        

Executori, total       

Membri ai AŞM       

Cercetători ştiinţifici       

Doctori habilitaţi       

Doctori        

Cercetători ştiinţifici până la 35 ani       

Doctoranzi       

Numărul publicaţiilor        

Monografii în ediţii internaţionale       

Monografii în alte ediţii din străinătate       

Articole în reviste cu factor de impact mai 

mare de 1 

      

Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1.0       

Articole în alte reviste editate în străinătate       

Monografii editate în ţara       

Articole în reviste naţionale, categoria A       

Articole în reviste naţionale, categoria B       

Articole în reviste naţionale, categoria C       

Articole în culegeri       

Participarea la foruri ştiinţifice       

Brevete       

Hotărâri de acordare a brevetelor       

Certificate de drept de autor       

Produse, tehnologii noi        

Implementări       

Numărul de articole în reviste recenzate, 

raportat la unitate de cercetător ştiinţific 

      

Alocaţii pentru echipament, raportate la 

alocaţiile totale de bani (%) 

      

Cofinanţarea raportată la alocaţiile din buget 

(%) 

      

Conducătorul programului de stat ________________________ 



Anexa E1  

Imagine 

 

I. Denumirea elaborării  

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată elaborarea  

 

III. Organizaţia-executor 

Denumirea organizaţiei  

Localitate  

Telefon / Fax  

E-mail / Pagina WEB  

IV. Autorii elaborării  

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, telefon, e-mail 

V. Descrierea elaborării (pînă la 150 cuvinte) 

 

VI. Tipul elaborării:  
Se evidenţiază tipul elaborării: 
Inovaţie / optimizare (îmbunătăţirea unui produs sau a unei idei existente). 

VII. Caracteristici tehnice şi economice, încercări experimentale 
Caracteristicile tehnice. Sinecostul produsului. Comparaţi sinecostul cu preţurile produselor de pe 

piaţă.  
A fost deja efectuată exploatarea experimentală a elaborării? Descrieţi rezultatele. 

VIII. Stadiul de pregătire pentru implementare  
Se evidenţiază stadiul de pregătire pentru implementare:  

Crearea obiectului de inovare. Fabricarea mostrelor de laborator Încercări de laborator. Experienţele 

de teren. Transmiterea la Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante. Elaborarea 

documentelor necesare. Pregătirea pentru transfer tehnologic. Pregătirea pentru implementare. 

Volumul implementării 

IX. Domeniul de implementare 

 

X. Posibilităţile de realizare pe piaţa autohtonă şi mondială 
Descrieţi posibilitatea de implementare a rezultatelor ştiinţifice pe piaţa locală. Care este 

volumul pieţei naţionale? 

XI. Beneficiar (pentru elaborări finanţate din surse extrabugetare) 
 

XII. Avantaje (în comparaţie cu produsele analoage existente), efectul economic şi 

social preconizat sau real.  

 
 


