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plata impozitului pentru veniturile
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COD UAIASI.POB.64
ANEXA 1
APROBAT,
RECTOR USAMV IAȘI
Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU
PRORECTOR CU CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
ȘI RELAȚIILE INTERNAȚIONALE
Prof. univ. dr. Liviu MIRON

DIRECTOR DEPARTAMENT DE CERCETARE
Prof. univ. dr. Lucia TRINCĂ
FIȘA PROIECTULUI/CONTRACTULUI DE
CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI INOVARE
TITLUL ȘI DATELE DE INDETIFICARE ALE
PROIECTULU/CONTRACTULUI
(219 caractere, inclusiv spații):

ACRONIM (19 caractere):

DIRECTOR/RESPONSABIL PROIECT/CONTRACT:

SCOPUL PROIECTULUI/CONTRACTULUI

DOMENIUL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE:

OBIECTIVELE PROIECTULUI/CONTRACTULUI:
PERIOADA DE DESFĂȘURARE
de la (aaaa/ll/zz)

_ _ _ _/ _ _ / _ _

la (aaaa/ll/zz)

_ _ _ _/ _ _ / _ _

TIPUL SURSEI DE FINANȚARE:
public

privat

național

extern
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COD UAIASI.POB.64
Avizat Serviciul Finaciar Contabil USAMV Iași
BUGETUL PROIECTULUI/CONTRACTULUI
CAPITOL BUGETAR*

VALOARE
(lei)

PONDERE
(%)

TOTAL PROIECT:
100%
*Pentru fiecare tip de proiect/contract se vor trece capitolele de cheltuieli din Devizul Antecalcul și se va atașa
Contractul de finanțare la Anexa nr. 1.
CARACTERUL DE NOUTATE ȘI/SAU INOVATIV AL REZULTATULUI 1 (760 caractere, inclusiv spații)

1

CRITERII DE EVALUARE CARACTER DE NOTATE ȘI/SAU INOVATIV AL REZULTATULUI







Activitățile experimentale sau teoretice defășurate, în principal, pentru dobândirea unor cunoștințe noi cu privire la
fundamentele fenomenelor și faptelor observabile, fără a se urmări, în mod particular, aplicarea sau utilizarea practică
imediată.
Investigații originale desfășurate pentru dobândirea de cunoștințe în vederea unui obiectiv practic, specific.
Producerea de noi materiale, produse sau dispozitive, instituirea de noi procese, sisteme și servicii sau îmbunătățirea
substanțială a celor existente, prin metode inovative.
Implementarea unui produs, serviciu sau proces nou sau substanțial îmbunătățit ori a unei metode de marketing sau afaceri
noi, în activitatea practică, în organizarea loculului de muncă ori a relațiilor externe.
Introducerea în circuitul economic a unui produs sau serviciu care este nou ori îmbunătățit substanțial în privința
caracteristicilor și utilizărilor sale. Îmbunătățirile substanțiale pot fi ale specificațiilor tehnice, ale componentelor sau
materialelor, ale programelor de calculator încorporate, ale utilizării sau ale altor caracteristici funcționale.
Punerea în aplicare a unei metode de producție sau de distribuție noi sau îmbunătățire considerabil, care implică schimbări
semnificative în ceea ce privește tehnicile, echipamentele și/sau programele de calculator.

INDICATORII DE REZULTAT DEFINIȚI (rezultatele cuantificabile angajate prin proiect):
1
...
n
DIRECTOR/ RESPONSABIL PROIECT/CONTRACT
Nume și Prenume
Semnătura
Data
AVIZAT
Comisia Științică a Facultății ...... pentru avizarea încadrării proiectului
în categoria contractelor de cercetare-dezvoltare
Numele și prenume
Semnătura
Departament Cercetare USAMV Iași
Numele și prenume
Semnătura
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COD UAIASI.POB.64
ANEXA 2
APROBAT,
RECTOR USAMV IAȘI
Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU
PRORECTOR CU CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
ȘI RELAȚIILE INTERNAȚIONALE
Prof. univ. dr. Liviu MIRON

DIRECTOR DEPARTAMENT DE CERCETARE
Prof. univ. dr. Lucia TRINCĂ

DECLARAȚIE/CERTIFICARE A DIRECTORULUI/RESPONSABILULUI
DE CONTRACT/PROIECT
Proiectul/Contractul nr.

- - - - /- - - - - - - - - -

Cu finanțare:
Director/responsabil de proiect/contract:

publică/privată/națională/externă

Titlul proiectului
Prin prezenta certificăm că proiectul/contractul de cercetare-dezvoltare și inovare, este definit conform
Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și
completările ulterioare și conține toate elementele definitorii ale proiectului conform Ordinului 2326/2017 publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 71/2017.
Astfel, solicităm scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor pentru persoanele
nominalizate mai jos, care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare și inovare, astfel cum aceasta este definită de
OG nr. 57/2002, cu modificările și completările uletrioare, și care fac parte din echipa proiectului/contractului de
cercetare-dezvoltare și inovare cu nr. ...........................:
Nr.
crt.

Numele
prenumele

și

Funcția
în
proiect/contract

Nr.
contractului de
muncă

Durata
contractului de
muncă

Domeniul de
cercetare,
dezvoltare și
inovare

1
.....
n
Menționăm că persoanele nominalizate mai sus sunt/vor fi angajate cu contract individual de muncă pe
proiectul/contractul cu nr. ............................., iar plata salariului se face din bugetul alocat proiectului/contractului de
cercetare-dezvoltare și inovare.
DIRECTOR/RESONSABIL PROIECT/CONTRACT
Nume și prenume
Semnătura
Data
Avizat Serviciul Resurse Umane USAMV Iași
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Către Consiliul de administrație,
Comisia Științifică a Facultății ...... pentru avizarea încadrării proiectului
în categoria contractelor de cercetare-dezvoltare

Subsemnata (ul) .........................................................................., director/responsabil al proiectului
cu titlul .........................................................................., cod ......................., contract de finanțare nr.
......................................, vă rog să aprobați acordarea scutirii pe veniturile salariale, pentru persoanele
menționate mai jos:
1.
2.....
Declar pe propria răspundere că proiectul menționat se încadrează în categoria proiectelor de
cercetare-dezvoltare și inovare, așa cum sunt definite în OUG nr. 57/2002 și am luat la cunoștință de
prevederile Instrucțiunilor privind aplicarea măsurilor financiar-fiscale în vederea scutirii de la plata
impozitului pe venit.
Vă rugăm să analizați și să decideți.

Director de proiect,
..................................

Avizat,
DECAN
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