
ANEXA 2 
                                                                                                                                                                                  pag……………../…………. 
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași1 
 

FIŞA   DE   EVIDENŢĂ   Nr. 232 – 1/ 2017 
a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare 

TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI Elitele si puterea. Conspiratii boieresti în Moldova în secolul al XVIII-lea CATEGORIA DE PROIECT . Proiecte de cercetare pentru stimularea 
tinerelor echipe independente 

CONTRACT DE FINANŢARE NR .. 197 din 
01/10/2015 DURATA CONTRACT ...26.. LUNI ACRONIM PROGRAM ....TE 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 529000 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE (BUGET DE STAT) 529000...... LEI 

REZULTATELE CERCETĂRII APARŢIN 
1 .Universitatea.”Alexandru Ioan Cuza “din 
Iasi...3 
2 ..... 

CONFORM ART …. DIN CONTRACTUL NR ….. 

 
1) DENUMIRE REZULTAT4 Carte: Din lumea cronicarului Ion Neculce. Studiu prosopografic 
2) CATEGORIA REZULTATULUI 
    (conform art. 74, O.G. 57/2002) Rezultat final Rezultate5 

intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii, studii, lucrări x x  
 

Mihai-Bogdan Atanasiu, From the world of the chronicler Ion 
Neculce. Prosopographical study, foreword by Ştefan S. 
Gorovei, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 
2015, 688 p. (ISBN 987-606-714-193-1)…… 6 
 
,  

 
 

http://www.conspmold
.ro/?Scientifical_activi
ty___Publications___

Mihai-
Bogdan_Atanasiu 

……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  
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.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 72 ;  ;   

6) CARACTERUL INOVATIV 

6.1 produs nou  Când vorbim despre “Lumea lui Ion Neculce”, ne referim la un spațiu definit, cu cronicarul plasat în 
centrul său și animat de membrii familiei sale, de rudele apropiate și îndepărtate, dar și de prietenii, 
colegii și adversarii săi, un grup compus din toți cei cu care a interacționat: prinți, boieri mari și inferiori, 
clerici, militari, comercianți, domestici. În această lume, văzută prin ochii și simțurile lui Neculce, există, 
bineînțeles, multe imobile (sate, biserici, case, mori, podgorii etc.) și proprietăți mobile (bijuterii, haine și 
țesături scumpe, animale, documente, cărți, etc.), un patrimoniu pe care se bazau puterea și autoritatea 
oamenilor de atunci. De asemenea, “Lumea lui Ion Neculce” reprezintă un spațiu în care s-au găsit 
valori abstracte care oferă splendoare (cunoștințe genealogice, semne heraldice, fundații și drepturi de 
întemeiere, diplome de înnobilare) sau pârghii de putere (strategii matrimoniale, solidarități, birouri și 
locuri de muncă, privilegii,)……9 

6.2 produs modernizat  
6.3 tehnologie nouă  
6.4 tehnologie modernizată  
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 ............. 

                                                 
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


 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 ............. 
    
   TABEL NR. 210 
7)11 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII    
8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE ............................................12 

N
R

  C
R

T.
 

VALOAREA 
DE LA CARE 

ÎNCEPE 
NEGOCIEREA 

PROCES 
VERBAL13 
NR./DATA 

MOD DE 
VALORIFICARE14 

ACTUL15 
PRIN CARE S-A 

REALIZAT 
VALORIFICAREA 

VALOAREA 
NEGOCIATĂ16 BENEFICIAR17 IMPACT18 PERSOANE 

AUTORIZATE19 

0 1 2 3 5 6 7 8 9 

1 - - Publicatii stiintifice, 
conferinte stiintifice - - 

Universitatea 
”Alexandru 
Ioan Cuza 
“din Iasi 

  

2         
3         

 
Director de proiect, 
conf.dr. Nelu-Cristian Ploscaru 
 
 
Informații preluate din platforma EVoC – Evoluţia cercetării.administrată de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a 
Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) - https://uefiscdi-direct.ro  
 

                                                 
10  se completează în termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valorificare a rezultatului cercetării 
11  se actualizează pentru fiecare acţiune de valorificare a rezultatului cercetării  
12  se va trece denumirea rezultatului final sau, după caz, a rezultatului(lor) intermediar(e)  
13  se vor trece numărul şi data la care a fost încheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care începe 
negocierea şi se precizează codul procedurii specifice, aprobată la nivelul organului cu atribuţii de conducere (ex. consiliul de administraţie), în baza căreia se realizează 
valorificarea rezultatelor obţinute în urma activităţilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare; 
14  vânzare produs/tehnologie; furnizare servicii; închiriere, concesionare, preluare în producţia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate intelectuală; 
15  se va trece nr. şi data semnării actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetării; 
16  valoarea rezultatelor cercetării este stabilită la preţul negociat între părţi. 
17  se completează denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetării (date de contact operator economic, adresă, oraş, judeţ, telefon, fax, e-mail, website) 
18  se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obţinute la beneficiar asociate aplicării rezultatelor cercetării, anual, pentru o perioadă de 5 ani 
19  numele şi semnătura persoanei autorizate să completeze fişa de evidenţă şi al persoanei din cadrul compartimentului financiar-contabil responsabil cu verificarea datelor.  

https://uefiscdi-direct.ro/
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Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași1 
 

FIŞA   DE   EVIDENŢĂ   Nr. 232 – 2/ 2017 
a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare 

TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI Elitele si puterea. Conspiratii boieresti în Moldova în secolul al XVIII-lea CATEGORIA DE PROIECT . Proiecte de cercetare pentru stimularea 
tinerelor echipe independente 

CONTRACT DE FINANŢARE NR .. 197 din 
01/10/2015 DURATA CONTRACT ...26.. LUNI ACRONIM PROGRAM ....TE 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 529000 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE (BUGET DE STAT) 529000...... LEI 

REZULTATELE CERCETĂRII APARŢIN 
1 .Universitatea.”Alexandru Ioan Cuza “din 
Iasi...3 
2 ..... 

CONFORM ART …. DIN CONTRACTUL NR ….. 

 
1) DENUMIRE REZULTAT4 Carte: Conspirații boierești în Moldova până la Regulamentele Organice 
2) CATEGORIA REZULTATULUI 
    (conform art. 74, O.G. 57/2002) Rezultat final Rezultate5 

intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii, studii, lucrări x x  
 

Ploscaru, Nelu-Cristian; Mîrza, Mihai; Atanasiu , Mihai 
Bogdan; Mihuț , Cosmin  - Conspirații boierești în Moldova 
până la Regulamentele Organice , Editura Universitatii 
„Alexandru Ioan Cuza” Iasi , 978-606-714-436-9, 2017…… 6 
 
,  

 
 

http://www.conspmold.r
o ……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  
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.conspmold.ro/
http://www.conspmold.ro/
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 72 ;  ;   

6) CARACTERUL INOVATIV 

6.1 produs nou  

Proiectul nostru de cercetare are ca temă principală studierea puterii, în articulațiile ei politice, sociale, 
ideologice și simbolice. Ancheta istorică presupusă se concentrează asupra Moldovei din secolul al 
XVIII-lea, cu unele prelungiri cronologice (de la sfârșitul secolului al XVII-lea până la Regulamentele 
Organice), dictată de necesitatea unei înțelegeri istorice mai bune.……9 

6.2 produs modernizat  
6.3 tehnologie nouă  
6.4 tehnologie modernizată  
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 ............. 

                                                 
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


 înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. (naţional, 
european, internaţional)  nr. .................... data ............. 

    
   TABEL NR. 210 
7)11 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII    
8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE ............................................12 

N
R

  C
R

T.
 

VALOAREA 
DE LA CARE 

ÎNCEPE 
NEGOCIEREA 

PROCES 
VERBAL13 
NR./DATA 

MOD DE 
VALORIFICARE14 

ACTUL15 
PRIN CARE S-A 

REALIZAT 
VALORIFICAREA 

VALOAREA 
NEGOCIATĂ16 BENEFICIAR17 IMPACT18 PERSOANE 

AUTORIZATE19 

0 1 2 3 5 6 7 8 9 

1 - - Publicatii stiintifice, 
conferinte stiintifice - - 

Universitatea 
”Alexandru 
Ioan Cuza 
“din Iasi 

  

2         
3         

 
Director de proiect, 
 
conf.dr. Nelu-Cristian Ploscaru 
 
 
Informații preluate din platforma EVoC – Evoluţia cercetării.administrată de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a 
Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) - https://uefiscdi-direct.ro  
 

                                                 
10  se completează în termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valorificare a rezultatului cercetării 
11  se actualizează pentru fiecare acţiune de valorificare a rezultatului cercetării  
12  se va trece denumirea rezultatului final sau, după caz, a rezultatului(lor) intermediar(e)  
13  se vor trece numărul şi data la care a fost încheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care începe 
negocierea şi se precizează codul procedurii specifice, aprobată la nivelul organului cu atribuţii de conducere (ex. consiliul de administraţie), în baza căreia se realizează 
valorificarea rezultatelor obţinute în urma activităţilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare; 
14  vânzare produs/tehnologie; furnizare servicii; închiriere, concesionare, preluare în producţia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate intelectuală; 
15  se va trece nr. şi data semnării actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetării; 
16  valoarea rezultatelor cercetării este stabilită la preţul negociat între părţi. 
17  se completează denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetării (date de contact operator economic, adresă, oraş, judeţ, telefon, fax, e-mail, website) 
18  se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obţinute la beneficiar asociate aplicării rezultatelor cercetării, anual, pentru o perioadă de 5 ani 
19  numele şi semnătura persoanei autorizate să completeze fişa de evidenţă şi al persoanei din cadrul compartimentului financiar-contabil responsabil cu verificarea datelor.  

https://uefiscdi-direct.ro/
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Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași1 
 

FIŞA   DE   EVIDENŢĂ   Nr. 232 – 3/ 2017 
a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare 

TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI Elitele si puterea. Conspiratii boieresti în Moldova în secolul al XVIII-lea CATEGORIA DE PROIECT . Proiecte de cercetare pentru stimularea 
tinerelor echipe independente 

CONTRACT DE FINANŢARE NR .. 197 din 
01/10/2015 DURATA CONTRACT ...26.. LUNI ACRONIM PROGRAM ....TE 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 529000 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE (BUGET DE STAT) 529000...... LEI 

REZULTATELE CERCETĂRII APARŢIN 
1 .Universitatea.”Alexandru Ioan Cuza “din 
Iasi...3 
2 ..... 

CONFORM ART …. DIN CONTRACTUL NR ….. 

 
1) DENUMIRE REZULTAT4 9 capitole de carte 
2) CATEGORIA REZULTATULUI 
    (conform art. 74, O.G. 57/2002) Rezultat final Rezultate5 

intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii, studii, lucrări x x  
1.Mihuț , Cosmin -  Capitol: Through the Diplomats’ Eyes: 
Romanian Social Life in the Late 19th and Early 20th Century- A Russian 
Consul in 1830s Bucharest. Political Conflicts and Personal 
ExperiencesParthenon Verlag, 978-3-942994-05-7, 2016 
2.Ploscaru, Nelu-Cristian  -Capitolul III: Political Rhetoric. New Trends 
in Historical Studies in Romania- Contemporary Approaches in 
Philosophical and Humanistic Thought, editat de Alberto Fragio and 
Josefa Ros Velasco,  2017 
3. Ploscaru, Nelu-Cristian- Capitol:  Political Rhetoric. New Trends in 
Historical Studies in Romania -  Contemporary Approaches in 
Philosophical and Humanistic Thought, Aracne Editrice, 978-88-
548-9778-6, 2017 

 
 

http://www.conspmold.ro 
……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  
3.2 model experimental/ 
      funcţional  

3.3 prototip  
3.4 instalaţie pilot sau 
echivalent  

                                                 
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 
7  se inserează poza rezultatului / produsului final  

http://www.mct.ro/img/files_up/1208431997og%2057.doc
http://www.conspmold.ro/
http://www.mct.ro/img/files_up/1208431997og%2057.doc


3.5 altele ………………. x 4.Mîrza, Mihai - Capitol:  Daniile lui Mihai Racoviţă vodă la mănăstirea 
Sf. Ecaterina de la Muntele Sinai (studiu şi documente) -  Relaţiilor 
românilor cu Muntele Athos şi cu alte Locuri Sfinte (secolele XIV-XX): in 
honorem Florin Marinescu Editura Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” 
Iasi, 978-606-714-396-6, 2017 
5. Ploscaru, Nelu-Cristian -Capitol: Cultura politică a conspiraţiei şi 
originile „cărvunarismului” din Moldova -  Elitele puterii – puterea elitelor 
în spațiul românesc (secolele XV-XX), Editura Universitatii 
„Alexandru Ioan Cuza” Iasi, 978-606-714-435-2, 2017 
6.Mîrza, Mihai -Capitol: „Murmuriseli" şi „amestecături". Conspiraţiile 
şi revoltele boierilor din Moldova şi Ţara Românească de la 1750 şi 1755  
-  Elitele puterii – puterea elitelor în spațiul românesc (secolele XV-
XX),Editura Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” Iasi, 978-606-
714-435-2, 2017 
7.Atanasiu , Mihai Bogdan- Capitol: „Bucuroşi muscalilor şi greşiţi 
prealuminatei Porţi”. Oamenii măriei sale Dumitraşcu vodă Cantemir, 
pribegi la Harkov-  Elitele puterii – puterea elitelor în spațiul românesc 
(secolele XV-XX) Editura Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” 
Iasi, 978-606-714-435-2, 2017 
8.Mihuț , Cosmin- Capitol: Amestecul lui Ion Câmpineanu într-o 
conspiraţie poloneză împotriva Rusiei (1839) -  Elitele puterii – puterea 
elitelor în spațiul românesc (secolele XV-XX), Editura Universitatii 
„Alexandru Ioan Cuza” Iasi, 978-606-714-435-2, 2017 
9.Podovei, Petronela- Capitol: Ctitoria familiei Bals din Ionășeni -  
Elitele puterii – puterea elitelor în spațiul românesc (secolele XV-
XX),Editura Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” Iasi, 978-606-
714-435-2, 2017 
…… 6 
 
,  

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 72 ;  ;   

6) CARACTERUL INOVATIV 

6.1 produs nou  

Proiectul nostru de cercetare are ca temă principală studierea puterii, în articulațiile ei politice, sociale, 
ideologice și simbolice. Ancheta istorică presupusă se concentrează asupra Moldovei din secolul al 
XVIII-lea, cu unele prelungiri cronologice (de la sfârșitul secolului al XVII-lea până la Regulamentele 
Organice), dictată de necesitatea unei înțelegeri istorice mai bune.……9 

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

                                                 
6  se prezintă structura, datele tehnice, parametrii de funcţionare specifici rezultatului final 
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


 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 ............. 
    



 
   TABEL NR. 210 
7)11 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII    
8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE ............................................12 

N
R

  C
R

T.
 

VALOAREA 
DE LA CARE 

ÎNCEPE 
NEGOCIEREA 

PROCES 
VERBAL13 
NR./DATA 

MOD DE 
VALORIFICARE14 

ACTUL15 
PRIN CARE S-A 

REALIZAT 
VALORIFICAREA 

VALOAREA 
NEGOCIATĂ16 BENEFICIAR17 IMPACT18 PERSOANE 

AUTORIZATE19 

0 1 2 3 5 6 7 8 9 

1 - - Publicatii stiintifice, 
conferinte stiintifice - - 

Universitatea 
”Alexandru 
Ioan Cuza 
“din Iasi 

  

2         
3         

 
Director de proiect, 
 
conf.dr. Nelu-Cristian Ploscaru 
 
 
Informații preluate din platforma EVoC – Evoluţia cercetării.administrată de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a 
Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) - https://uefiscdi-direct.ro  
 

                                                 
10  se completează în termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valorificare a rezultatului cercetării 
11  se actualizează pentru fiecare acţiune de valorificare a rezultatului cercetării  
12  se va trece denumirea rezultatului final sau, după caz, a rezultatului(lor) intermediar(e)  
13  se vor trece numărul şi data la care a fost încheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care începe 
negocierea şi se precizează codul procedurii specifice, aprobată la nivelul organului cu atribuţii de conducere (ex. consiliul de administraţie), în baza căreia se realizează 
valorificarea rezultatelor obţinute în urma activităţilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare; 
14  vânzare produs/tehnologie; furnizare servicii; închiriere, concesionare, preluare în producţia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate intelectuală; 
15  se va trece nr. şi data semnării actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetării; 
16  valoarea rezultatelor cercetării este stabilită la preţul negociat între părţi. 
17  se completează denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetării (date de contact operator economic, adresă, oraş, judeţ, telefon, fax, e-mail, website) 
18  se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obţinute la beneficiar asociate aplicării rezultatelor cercetării, anual, pentru o perioadă de 5 ani 
19  numele şi semnătura persoanei autorizate să completeze fişa de evidenţă şi al persoanei din cadrul compartimentului financiar-contabil responsabil cu verificarea datelor.  

https://uefiscdi-direct.ro/


ANEXA 2 
                                                                                                                                                                                  pag……………../…………. 
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași1 
 

FIŞA   DE   EVIDENŢĂ   Nr. 232 – 4/ 2017 
a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare 

TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI Elitele si puterea. Conspiratii boieresti în Moldova în secolul al XVIII-lea CATEGORIA DE PROIECT . Proiecte de cercetare pentru stimularea 
tinerelor echipe independente 

CONTRACT DE FINANŢARE NR .. 197 din 
01/10/2015 DURATA CONTRACT ...26.. LUNI ACRONIM PROGRAM ....TE 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 529000 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE (BUGET DE STAT) 529000...... LEI 

REZULTATELE CERCETĂRII APARŢIN 
1 .Universitatea.”Alexandru Ioan Cuza “din 
Iasi...3 
2 ..... 

CONFORM ART …. DIN CONTRACTUL NR ….. 

 
1) DENUMIRE REZULTAT4 11 articole științifice 
2) CATEGORIA REZULTATULUI 
    (conform art. 74, O.G. 57/2002) Rezultat final Rezultate5 

intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii, studii, lucrări x x  
1. Ploscaru Nelu-Cristian -Elites and Power. Boyar Conspiracies in 
Moldavia in the Eighteenth Century, SGEM2016 Conference 
Proceedings, 2016 
2.Ploscaru Nelu-Cristian- Russian Influence and Conspiratorial Culture 
in Moldova (second half of the eighteenth century),The SGEM2017 
Ancience Science Conference Proceedings, 2017 
3.Ploscaru Nelu-Cristian , Nistor  Ionut -  Historical Moldova. 
Historical Disparities, Regionalisation and Cross-Border 
Integration,CBU International Conference Proceeding 2017: Innovations 
in Science and and Education,2017 
4.Ploscaru Nelu-Cristian- Sfarsitul ocupatiei rusesti si numirea lui 
Mihail Sturdza la domnia Moldovei, Anuarul Institutului de 

 
 

http://www.conspmold.ro 
……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  
3.2 model experimental/ 
      funcţional  

3.3 prototip  
3.4 instalaţie pilot sau 
echivalent  

                                                 
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 
7  se inserează poza rezultatului / produsului final  

http://www.mct.ro/img/files_up/1208431997og%2057.doc
http://www.conspmold.ro/
http://www.mct.ro/img/files_up/1208431997og%2057.doc


3.5 altele ………………. x Istorie A D Xenopol Iasi, 2015 
5.Atanasiu Mihai Bogdan -Un oportunist la Curtea domnilor Moldovei - 
Panaiotache Morona, Analele Universitatii Alexandru Ioan Cuza 
din Iasi, serie noua, Istorie 2015 
6.Mîrza Mihai -Încălcări ale dreptului de ctitorie: procesele 
dezînchinării mănăstirii Precista Mare din Roman (secolele XVIII-XIX),
 Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol Iași 2015 
7.Atanasiu Mihai Bogdan -Un oportunist la Curtea domnilor Moldovei - 
Panaiotache Morona, Analele Universitatii Alexandru Ioan Cuza 
din Iasi, serie noua, Istorie 2015 
8.Mihuț Cosmin -Partida naţională din Ţara Românească (1837-1840). 
Identitate ideologică şi manifestări în spaţiul public, Anuarul 
Institutului de Istorie A. D. Xenopol Iași, 2015 
9.Mihuț Cosmin- An attempt to disrupt a celebration dedicated to the 
Prince of Wallachia Alexandru D. Ghica (august 30th1838), The 
Romanian Journal of Modern History 2016 
10.Mihuț Cosmin- „Mult iubite prietine şi nepoate”. Câteva 
scrisori inedite ale lui Ion Câmpineanu către Ion Ghica Anuarul 
Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, 2017 
11.Ploscaru Nelu-Cristian- Sfarsitul ocupatiei rusesti si numirea lui 
Mihail Sturdza la domnia Moldovei, Anuarul Institutului de 
Istorie „A. D. Xenopol”, 2017 
…… 6 
 
,  

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 72 ;  ;   

6) CARACTERUL INOVATIV 

6.1 produs nou  

Proiectul nostru de cercetare are ca temă principală studierea puterii, în articulațiile ei politice, sociale, 
ideologice și simbolice. Ancheta istorică presupusă se concentrează asupra Moldovei din secolul al 
XVIII-lea, cu unele prelungiri cronologice (de la sfârșitul secolului al XVII-lea până la Regulamentele 
Organice), dictată de necesitatea unei înțelegeri istorice mai bune.……9 

6.2 produs modernizat  
6.3 tehnologie nouă  
6.4 tehnologie modernizată  
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 ............. 

                                                 
6  se prezintă structura, datele tehnice, parametrii de funcţionare specifici rezultatului final 
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


 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 ............. 
    
 



 
   TABEL NR. 210 
7)11 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII    
8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE ............................................12 

N
R

  C
R

T.
 

VALOAREA 
DE LA CARE 

ÎNCEPE 
NEGOCIEREA 

PROCES 
VERBAL13 
NR./DATA 

MOD DE 
VALORIFICARE14 

ACTUL15 
PRIN CARE S-A 

REALIZAT 
VALORIFICAREA 

VALOAREA 
NEGOCIATĂ16 BENEFICIAR17 IMPACT18 PERSOANE 

AUTORIZATE19 

0 1 2 3 5 6 7 8 9 

1 - - Publicatii stiintifice, 
conferinte stiintifice - - 

Universitatea 
”Alexandru 
Ioan Cuza 
“din Iasi 

  

2         
3         

 
Director de proiect, 
 
conf.dr. Nelu-Cristian Ploscaru 
 
 
Informații preluate din platforma EVoC – Evoluţia cercetării.administrată de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a 
Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) - https://uefiscdi-direct.ro  
 

                                                 
10  se completează în termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valorificare a rezultatului cercetării 
11  se actualizează pentru fiecare acţiune de valorificare a rezultatului cercetării  
12  se va trece denumirea rezultatului final sau, după caz, a rezultatului(lor) intermediar(e)  
13  se vor trece numărul şi data la care a fost încheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care începe 
negocierea şi se precizează codul procedurii specifice, aprobată la nivelul organului cu atribuţii de conducere (ex. consiliul de administraţie), în baza căreia se realizează 
valorificarea rezultatelor obţinute în urma activităţilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare; 
14  vânzare produs/tehnologie; furnizare servicii; închiriere, concesionare, preluare în producţia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate intelectuală; 
15  se va trece nr. şi data semnării actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetării; 
16  valoarea rezultatelor cercetării este stabilită la preţul negociat între părţi. 
17  se completează denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetării (date de contact operator economic, adresă, oraş, judeţ, telefon, fax, e-mail, website) 
18  se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obţinute la beneficiar asociate aplicării rezultatelor cercetării, anual, pentru o perioadă de 5 ani 
19  numele şi semnătura persoanei autorizate să completeze fişa de evidenţă şi al persoanei din cadrul compartimentului financiar-contabil responsabil cu verificarea datelor.  

https://uefiscdi-direct.ro/

