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Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași1 
 

FIŞA   DE   EVIDENŢĂ   Nr. 204-1/2017 
a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare 

TABEL NR. 12 
DENUMIREA PROIECTULUI Cercetare avansata a sistemelor de informare globala din domeniul 

educational  universitar. CATEGORIA DE PROIECT UEFISCDI TE............................... 

CONTRACT DE FINANŢARE NR 205 DATA 
1/10/2015. DURATA CONTRACT 24 LUNI ACRONIM PROGRAM ARGISS 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) .. LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE (BUGET DE STAT) 468510 LEI 

REZULTATELE CERCETĂRII APARŢIN 
1 Universitatea Aalexandru Ioan Cuza din 
Iași..3 
2 ..... 

CONFORM ART .60....... DIN CONTRACTUL NR .205/1/10/2015......... 

 
1) DENUMIRE REZULTAT4 Concept privind sistem de informare globala din domeniul educational universitar 
2) CATEGORIA REZULTATULUI 
    (conform art. 74, O.G. 57/2002) Rezultat final Rezultate5 

intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii, studii, lucrări x   
 

Obiectivul principal al studiului este 
determinarea celui mai bun mod de 
proiectare, dezvoltare și implementare a 
unui model de sistem informatic global 
pentru universitate. 

…… 6 
1 articol ISI 
6 articole BDI 
2 conferinte nationale si 3 internationale 

 
 
 

http://www.argiss.ro/sample-page/ ……7 

2.2 planuri, scheme   
2.3 tehnologii   
2.4 procedee, metode   
2.5 produse informatice   
2.6 reţete, fromule   
2.7 obiecte fizice / produse   
2.8 brevet invenţie / altele asemenea   

3) STADIUL DE DEZVOLTARE 

3.1 soluţie/ model conceptual x 
3.2 model experimental/ 
      funcţional  

3.3 prototip  
3.4 instalaţie pilot sau  

                                                 
1  denumirea persoanei juridice executante (persoană juridică executantă este considerată persoana juridică care a obţinut rezultatele cercetării, în mod nemijlocit, conform art. 
74 alin. (3) din O.G. nr. 57/2002)  
2  se completează o singură dată, la 30 de zile de la data aprobării raportului de activitate al proiectului de cercetare-dezvoltare 
3  se completează denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obţinerea rezultatului 
4  se trece denumirea rezultatului cercetării (nu se trece denumirea proiectului) 
5  se trec rezultatele cercetării din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate / valorificate independent de includerea în rezultatul final 
6  se prezintă structura, datele tehnice, parametrii de funcţionare specifici rezultatului final 
7  se inserează poza rezultatului / produsului final  

http://www.mct.ro/img/files_up/1208431997og%2057.doc
http://www.argiss.ro/sample-page/
http://www.mct.ro/img/files_up/1208431997og%2057.doc


echivalent 
3.5 altele ………………. x 

4) DOMENIUL DE CERCETARE 

4.1 tehnologiile societăţii 
      informaţionale  

4.2 energie  
4.3 mediu  
4.4 sănătate  
4.5 agricultură, securitatea şi 
siguranţa alimentară  

4.6 biotehnologii  
4.7 materiale, procese şi 
produse inovative  

4.8 spaţiu şi securitate  
4.9 cercetări socio-
economice şi umaniste x 

5) DOMENII DE APLICABILITATE8   ;  ;  

6) CARACTERUL INOVATIV 

6.1 produs nou  

…………………………………...9 

6.2 produs modernizat  
6.3 tehnologie nouă  
6.4 tehnologie modernizată x 
6.5 serviciu nou  
6.6 serviciu modernizat  
6.7 altele ........................... x 

 INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ   
 documentaţie tehnico-economică   
 cerere înregistrare brevet de invenţie  nr. .................... data ............. 
 brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional)  nr. .................... data ............. 
 cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate  nr. .................... data ............. 
 modele şi desene industriale protejate înregistrate (naţional, european, 

internaţional)  nr. .................... data ............. 

 cerere înregistrare marcă înregistrată  nr. .................... data ............. 
 mărci înregistrate (naţional, european, internaţional)  nr. .................... data ............. 
 cerere înregistrare copyright  nr. .................... data ............. 
 înregistrare copyright (naţional, european, internaţional)  nr. .................... data ............. 
 cerere înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc.  nr. .................... data ............. 
 înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. (naţional, 

european, internaţional)  nr. .................... data ............. 

                                                 
8  conform CAEN 2008, 2 cifre 
9  justificare (se explică, în maximum 100 caractere, în ce constă noutatea) 

http://www.coduricaen.com/show.php?lang=ro
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