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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul 
procedurii operaționale 

 Elemente privind 
responsabilii/ 
operațiunea 

Nume și prenume Funcția Data  Semnătura 

1.1 Elaborat Stelian Ion Director Adjunct 10.06.2020  

1.2 Verificat Cecil Pompiliu Grunfeld CS I 18.06.2020  

1.3 Aprobat Gabriela Marinoschi Director 25.06.2020  

 
 
2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale 

 Ediția/ revizia în cadrul 
procedurii 

Componenta 
revizuită 

Modalitatea reviziei  Data de la care se aplică 
prevederile ediției sau 

reviziei 

2.1 Ediția 1   06.10.2015 

2.2.  Ediţia 2 Anexa 2,3 
 
Art. 9.1; 9.2 
Art. 10 

Reorganizarea modului de 
raportare 
Redefinirea unor atribuţii 
Mod de arhivare 

25.06.2020 

 
 
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia în cadrul procedurii 
operaționale 

 Scopul 
Difuzării 

Exemplare 
nr. 

Compartiment Funcția Nume, 
Prenume 

Data primirii Semnătura 

3.1 Arhivare 1 Contabilitate Contabil Elena  
Stoian 

25.06.2020  

 
Procedura se difuzează şi la directorii de program şi se publică pe site-ul ISMMA. 
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4. SCOPUL PROCEDURII OPERAȚIONALE 

4.1. stabilește modul de realizare a activității de cercetare care se desfășoară în Institutul  de Statistică 
Matematică și Matematica Aplicata „Gheorghe Mihoc- Caius Iacob” al Academiei Române (prescurtat, în 
continuare, ISMMA) și persoanele implicate; 
4.2. dă asigurări cu privire la existenta documentației adecvate derulării activității; 
4.3. asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;  
4.4. sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, 
în luarea deciziilor. 

 

 
5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE  

5.1. Această  procedură  se  referă  la  activitățile  de  cercetare  desfășurate  în ISMMA  în  cadrul 
Programului /Subprogramelor/Temelor de cercetare din Planul anual cercetare științifică al ISMMA. 
5.2. Această procedură nu se referă la activitățile specifice proiectelor dezvoltate pe baze contractuale 
cu Ministerul Educației şi Cercetării (ANCS/CNMP/CNCSIS), cu Comisia Europeană sau alte instituții din 
sectorul public sau privat, de la nivel național, european sau internațional. 

5.3. Activitățile se desfășoară în baza Planului anual de cercetare științifică al ISMMA, rezultat al 

agregării Planurilor anuale de cercetare științifică tematică și este aprobat de către Consiliul Științific al 

ISMMA şi de Academia Românǎ. 
 

6. DOCUMENTELE DE REFERINŢĂ APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURALE 

 
6.1. Statutul Academiei Române și Regulamentul lui de aplicare;  
6.2 Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale ISMMA   

6.3. Planul anual cercetare științifică al ISMMA;  
6.4. Planul anual de dezvoltare tematică (pe fiecare program/temă în parte);  
6.5. Raportul anual pentru evaluarea angajaților (pe fiecare angajat în parte);  

6.6. Raportul anual pentru evaluarea ISMMA;  
6.7. Documentația specifică fazei programului/temei de cercetare;  
6.8. Sinteza;  
6.9. Fișa de sarcini și atribuțiuni;  
6.10. Referat de necesitate. 

 

 

7. DEFINIŢII ȘI PRESCURTĂRI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ỈN PROCEDURA  
OPERAŢIONALĂ 

 

7.1. DEFINIŢII 

 
Planul anual de cercetare al ISMMA  – totalitatea programelor/subprogramelor/temelor de cercetare care 
se desfășoară într-un an în ISMMA 

 
Planul anual de dezvoltare tematică – tematica abordată în cadrul unui program/subprogram/temă de 
cercetare din cadrul planul Anual de cercetare al ISMMA, pe etape și faze. 

 
7.2. PRESCURTĂRI 
7.2.1. ISMMA – Institutul  de Statistica Matematica și Matematica Aplicata „Gheorghe Mihoc- Caius Iacob” 
al Academiei Române  
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8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 
Coordonatorul/Directorul Programului/Subprogramelor/Temelor de cercetare din Planul anual cercetare 

științifică al ISMMA: 

 stabilește concret activitățile care vor fi desfășurate de fiecare membru al echipei de cercetare în 
conformitate cu nivelul de pregătire și cu fișa postului;  

 stabilește sarcinile și atribuțiunile concrete pentru fiecare membru al echipei de cercetare;  
 urmărește execuția sarcinilor pe durata stabilită;  
 redistribuie sarcinile și atribuțiunile membrilor echipei de cercetare în caz de: 

 Concediu Medical al unuia dintre membrii echipei de cercetare; 

 Concediu pentru îngrijirea copilului mic al unuia dintre membrii echipei de cercetare; 

 Concediu fără plată al unuia dintre membrii echipei de cercetare; 

 Ieșirea la pensie a unuia dintre membrii echipei de cercetare; 

 Demisia unuia dintre membrii echipei de cercetare; 

 Încetarea contractului de muncă al unuia dintre membrii echipei de cercetare; 

 raportează neregulile/neîndeplinirea sarcinilor și atribuțiunilor apărute către Directorul/Directorul 
Adjunct al ISMMA și, după caz, către Compartimentul Financiar – Contabil și Resurse Umane al 
ISMMA;  

 formulează cereri de îmbunătățire a activității de cercetare; 

 întocmeşte referate de necesitate cu privire la achiziția de servicii, echipamente, consumabile, alte 
servicii specifice activității de cercetare;  

 formulează planul anual de dezvoltare tematică;  
 colectează și evaluează rezultatele cercetării în raport ce subiectul/tematica propusă;  
 întocmește documentația adecvată fazei propuse spre execuție;  
 întocmește Sinteza lucrărilor fazei respective;   
 prezintă Consiliului Științific al ISMMA: un exemplar din documentația corespunzătoare fazei de 

execuție împreună cu Sinteza. 
Pe baza rezultatelor obținute în cadrul activităților de cercetare din cadrul Planului anual de cercetare 
științifică al ISMMA se întocmește Raportul anual pentru evaluarea angajaților ISMMA și Raportul anual 
pentru evaluarea ISMMA. 
 
 
8.1 Date de intrare ale procesului:  

 Strategia de cercetare-dezvoltare a ISMMA; 

 Planul anual de cercetare al ISMMA; 

 Tema-program a fiecărui Program/Subprogram/Temă de cercetare din Planul anual de cercetare, cu 

etape şi faze pe ani de desfăşurare; 

 Lista de personal alocat pe fiecare Program/Subprogram/Temă de cercetare din Planul anual de 

cercetare; 

 Sinteza fazei anterioare; 

 Recomandările (dacă există) ale membrilor Consiliului Științific.
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8.2 Date de ieșire ale procesului: 
   

 Articole stiintifice publicate în reviste de specialitate; 

 Preprinturi; 

 Rapoarte de cercetare; 

 Studii; 

 Produse software; 

 Comunicări științifice; 

 Capitole de carte; 

 Cărți; 

 Monografii; 

 Propuneri de noi programe/subprograme/teme de cercetare; 

 Propuneri de programe prioritare; 

 Propuneri de teme de interes național; 

 Sinteza fazei curente. 

 

8.4. Procesul de evidență a lucrărilor de cercetare 

 
Fiecare fază a programului/subprogramului/temei de cercetare din Planul Anual de cercetare al ISMMA va fi 
numerotată.  
Coperta va cuprinde toate elementele de identificare, respectiv:  

 Programul de cercetare  
 Programul prioritar în care se încadrează (dacǎ este cazul); 
 Subprogramul de cercetare; 
 Temele de cercetare; 
 Faza; 
 Coordonatorul de program prioritar/program /temă de cercetare; 
 Locul și data.  

Coperta interioară va cuprinde:  
 Colectivul de elaborare. 

 
8.4.1. Analiza elementelor de intrare 

 

Fiecare cercetător științific atestat/acreditat (I, II și III) ca și fiecare angajat în funcții de cercetare 

neatestate: asistent de cercetare științifică și asistent de cercetare științifică debutant sau funcții de execuție 

prevăzute în Statutul personalului din cercetare-dezvoltare publicată în Monitorul Oficial nr. 530/23 iulie 

2003 consolidată la zi, are ca sarcină:  
- implicarea în activitatea de formulare și dezvoltare de programe/subprograme/teme de cercetare care  
să fie promovate în Planul Anual de Cercetare al ISMMA în baza strategiei de cercetare-dezvoltare a 
ISMMA; 
- implicarea în desfășurarea activităţii de cercetare pe programe/subprograme/teme de cercetare în 
baza fișei postului și a competențelor dobândite ulterior. 

 
8.4.2. Asigurarea execuţiei programelor de cercetare   

 
Un exemplar din documentele specifice fazei de cercetare din cadrul programului/subprogramului/ temei de 
cercetare din Planul Anual de cercetare al ISMMA împreună cu Sinteza vor fi prezentate de directorul de 
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program într-o şedinţa a Consiliului Stiinţific şi vor fi analizate de membrii acestuia în vederea stabilirii 
modului în care au fost realizate programele de cercetare.  
Raportul anual al ISMMA privind realizarea programelor de cercetare va fi transmis Academiei Române: 
Secţiei de Stiinţe Matematice pentru avizare şi Adunǎrii Generale pentru aprobare finalǎ. 

 
9. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII 

 

9.1. Directorul ISMMA 

 

9.1.1. Definește strategia de cercetare și dezvoltare a ISMMA pe care o propune spre discuţie şi aprobare 

Consiliului Ştiinţific. Definitiveazǎ împreunǎ cu Consiliul Stiinţific programul anual de cercetare al ISMMA 

pe care îl trimite spre aprobare Secţiei de Științe Matematice din Academia Română.   
9.1.2. Definitivează în colaborare cu Directorul Adjunct şi cu şefii de colective ştiinţifice (programe sau 

proiecte de cercetare), programele de cercetare şi programele de relaţii cu străinătatea ale ISMMA şi le 

supune dezbaterii Consiliului Ştiinţific, în vederea înaintării lor Secţiei de Ştiinţe Matematice  din cadrul 

Academiei Române.  
9.1.3. Coordonează, cu sprijinul Directorului Adjunct, al şefilor de colective  (şefii de programe sau proiecte 
de cercetare) programele de cercetare aprobate.  
9.1.4. Asigură individualizarea cercetătorilor în cadrul ISMMA, promovând iniţiativa, angajarea şi 

responsabilitatea fiecărui cercetător în activitatea proprie de cercetare pentru realizarea temelor de cercetare, 

prin flexibilizarea participării a cercetătorilor la realizarea proiectelor şi prin motivarea lor.  
9.1.5. Sprijină cercetătorii pentru publicarea şi valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice realizate în 
interesul ISMMA şi al Academiei Române.  
9.1.6. Coordonează colectivul de redacţie al publicaţiilor ISMMA, analizând împreună cu acesta structura, 
conţinutul şi adecvarea teoretică a lucrărilor publicate sub egida ISMMA.   
9.1.7. Prezintă dări de seamă anuale Secţiei de Ştiinţe Matematice din cadrul Academiei Române. 

 

9.2. Directorul Adjunct al ISMMA 

 
9.2.1. Coordonează aspecte organizatorice ale activitătii ştiinţifice din cadrul programelor de cercetare 
aprobate prin statul de funcţii.  
9.2.2. Sprijină Directorul ISMMA în îndeplinirea atribuţiilor sale, înlocuindu-l ori de cate ori lipseşte, pe 

bază de delegare din partea acestuia.  
9.2.3. Coordonează elaborarea proiectelor şi programelor de cercetare, urmărind modul de realizare a 
acestora.  
9.2.4. Supraveghează realizarea manifestărilor ştiinţifice ale ISMMA, sprijinindu-l pe Director în asigurarea 
relaţiilor ISMMA cu alte instituţii din ţară şi străinătate.  
9.2.5. Urmăreşte valorificarea efectivă a rezultatelor cercetării ştiinţifice, precum şi colaborările ISMMA cu 
alte institute.
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10. Anexe, Înregistrări, Arhivari 

 Denumire Anexa Realizat de Aprobat de Executat de Arhivat   

1 Definire strategie de 
cercetare și 
dezvoltare a ISMMA  

Director Consiliul Științific Colectivele de 
cercetare 

Secretariat
/director 

  

2 Propunere 
program/subprogram/tem
a de cercetare 
(Planul anual de dezvoltare 
 tematic) 

Cercetători Director 

Consiliul Științific 
Secția de 
Matematica AR  

Colectivele de 
cercetare 

Secretariat
/Dir. Adj. 

  

3 Rezultatele cercetării  Echipa de 
realizare 

Responsabil program 
Director 
Consiliu Științific 
Secția de 
Matematica 

Colectivele de 
cercetare 

Secretariat
/Dir. Adj. 

  

4 Sinteza Directorii de 
program 

Consiliu Științific 
Secția de 
Matematica 
 

Directorii de 
program 

Secretariat
/Dir. Adj. 

  

6 Coperta Director 
Adjunct 

Director Colectivele de 
cercetare 

Secretariat
/Dir. Adj. 

  

7 Colectiv elaborare Directorii de 
program 

Director     

8 Cuprinsul documentației 
de prezentare a 
rezultatelor 
cercetării specific fazei 
din 
programul/subprogramul/t
ema de cercetare 

Directorii de 
program 

Consiliu Științific 
Secția de 
Matematica 
 

Colectivele de 
cercetare 

Secretariat
/Dir. Adj. 

  

9 Raportul anual de 
activitate 

Fiecare Angajat  Consiliul Științific 
Director 

 Secretariat
/Director;D
ir. Adj. 
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11. Cuprins 

 

Numărul   

componentei   

în cadrul Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale Pagina 

Procedurii 

Operaționale   

 Coperta  

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, 1. 

 după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale  

2. Situația  edițiilor  și  a  reviziilor  în  cadrul  edițiilor  procedurii 1. 

 operaționale  

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după, caz, 1. 

 revizia din cadrul ediției procedurii operaționale  

4. Scopul procedurii operaționale 2. 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 2. 

6. Documentele de referință aplicabile activității procedurale 2. 

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operaționala 2. 

8. Descrierea procedurii operaționale 3. 

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității 5. 

10. Anexe, înregistrări, arhivari 6. 

11. Cuprins 7. 
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Anexa 1 

 

SINTEZA 
 

Program de cercetare: 
Subprogram: 
Coordonator subprogram:  
Faza anterioară:  
Obiectul fazei curente: 
Obiectul fazei următoare: 

 

 

Se va face o scurta (nu mai mult de 1 pagina) prezentare a conținutului și a rezultatelor obținute în aceasta fază, 
inclusiv număr articole publicate (din care în reviste indexate ISI). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prin elaborarea acestor lucrări obiectivele acestei faze au fost îndeplinite. 
 

Responsabil : 
Data : 
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Anexa 2 
 
 

 

Raportul de activitate anual individual  
al ... 

 
pentru perioada ianuarie ... - decembrie ... anul ... 

 

 

NUME:  
PRENUME:  
FUNCŢIA: 
 

 
Listele se referǎ la anul de raportare 

 

Anexa 1:  lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate, ISI (se va 

menţiona factorul de impact) 

 

Anexa 2: lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate care nu sunt ISI 

 

Anexa 3: lista articolelor ştiinţifice apărute în revistele Academiei Române ISI  

 

Anexa 4: lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste din România 

 
Anexa 5: lista cărților apărute în edituri străine 
 
Anexa 6: lista cărților apărute în Editura Academiei 
 

Anexa 7: lista cărților apǎrute în alte edituri consacrate din ţară 

Anexa 8: lista capitolelor de cǎrţi apǎrute în edituri din strǎinǎtate 
 
Anexa 9: lista capitolelor de cǎrţi apǎrute în Editura Academiei 
 
Anexa 10: lista capitolelor de cǎrţi apǎrute în edituri din ţarǎ 
 
Anexa 11: lista cărților editate în acest an în edituri străine 
 
Anexa 12: lista cărților editate în acest an în edituri din ţarǎ 
 
Anexa 13: lista comunicărilor la manifestări ştiinţifice internaţionale  
 
Anexa 14: lista comunicărilor la manifestări ştiinţifice internaţionale publicate integral în volumul 
conferinţei (mai mult de 6 pagini) 
 
Anexa 15: lista comunicărilor la manifestări ştiinţifice internaţionale publicate ca abstract în volumul 
conferinţei (sub 5 pagini) 
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Anexa 16: lista comunicărilor la manifestări ştiinţifice naţionale publicate integral în volumul 
conferinţei (mai mult de 6 pagini) 
 
Anexa 17: lista comunicărilor la manifestări ştiinţifice naţionale publicate ca abstract în volumul 
conferinţei (sub 5 pagini) 

 

Anexa 18: lista preprinturilor apărute în acest an în străinătate 

 

Anexa 19: lista preprinturilor apărute în acest an în ţară 

 

Anexa 20: lista studiilor, rapoartelor publicate în acest an pe internet 

 

Anexa 21: lista granturilor obţinute în acest an din străinătate 

 

Anexa 22: lista granturilor obţinute în acest an în ţară (Academia Română şi alte Ministere) 

 

Anexa 23: lista contractelor extrabugetare realizate în acest an 
 

Anexa 24: Membru în comitetele de organizare ale manifestǎrilor ştiinţifice (congres, conferinţă, 

simpozion) sau şcoală de vară internaţională organizată de institut; lista manifestărilor ştiinţifice 

organizate în acest an de institut (denumirea, participarea, perioada, locul desfăşurării). 

 

Anexa 25: Membru în comitetele de organizare ale manifestǎrilor ştiinţifice (congres, conferinţă, 
simpozion) sau şcoală de vară internaţională organizată de institut; lista manifestărilor ştiinţifice 
organizate în acest an de institut (denumirea, participarea, perioada, locul desfăşurării). 

 

Anexa 26: Susținere doctoratul în anul curent 

 

Anexa 27: Inscriere la doctorat în anul curent 

 

Anexa 28: Cercetator care a obţinut drept de conducere de doctorat în anul curent 

 

Anexa 29: Un membru în comitetul editorial al unei reviste de specialitate internaţionale sau al  
Academiei Române 

 

Anexa 30: Un membru în conducerea unei organizaţii internaţionale de specialitate 
 

  Anexa 31: un premiu obţinut în anul de raportare 

 

  Anexa 32: lista lucrǎrilor elaborate în anul de raportare şi trimise la publicat. 

 
Altele: 
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Anexa 3 
 
 
 

RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANUL ...  AL ISMMA 
 
 

Obiectivele asumate în cadrul programului, subprogramelor şi temelor de cercetarea 
prevăzute în planul ISMMA pe anul … au fost îndeplinite în bune condiţiuni. 

 

Consideraţii generale privind activitatea desfășurata în ISMMA în anul de referinţă, cu 
menţionarea celor mai semnificative:  

1. Activităţi  
2. Evenimente  
3. Contracte depuse/derulate  
4. Distincţii  
5. Ş.a. 

 

Linii de dezvoltare a activităţii ISMMA. 

 

Prezentarea statistică a activităţii ISMMA: număr de angajaţi (pe categorii şi pe vârste); 

număr de lucrări elaborate şi/sau publicate; număr de contracte obţinute/derulate în context 

naţional/european/internaţional; număr de participări la conferinţe/workshop-uri 

naţionale/internaţionale; număr de doctoranzi (în cadrul desfăşurării activităţii de doctorat în 

ISMMA în calitate de ICA); nominalizări la diferite premii; nominalizări în diferite comitete 

naţionale/internaţionale; alte recunoaşteri. 
 

 

Lucrarea cea mai semnificativă elaborată în anul ... în institut este .... 
 

 
Anexa 1:  lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate, ISI (se va 

menţiona factorul de impact şi scorul de influenţǎ) 

 

Anexa 2: lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate care nu sunt ISI 

 

Anexa 3: lista articolelor ştiinţifice apărute în revistele Academiei Române ISI  

 

Anexa 4: lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste din România 

 
Anexa 5: lista cărților apărute în edituri străine 
 
Anexa 6: lista cărților apărute în Editura Academiei 
 

Anexa 7: lista cărților apǎrute în alte edituri consacrate din ţară 

Anexa 8: lista capitolelor de cǎrţi apǎrute în edituri din strǎinǎtate 
 
Anexa 9: lista capitolelor de cǎrţi apǎrute în Editura Academiei 
 
Anexa 10: lista capitolelor de cǎrţi apǎrute în edituri din ţarǎ 
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Anexa 11: lista cărților editate în acest an în edituri străine 
 
Anexa 12: lista cărților editate în acest an în edituri din ţarǎ 
 
Anexa 13: lista comunicărilor la manifestări ştiinţifice internaţionale  
 
Anexa 14: lista comunicărilor la manifestări ştiinţifice internaţionale publicate integral în volumul 
conferinţei (mai mult de 6 pagini) 
 
Anexa 15: lista comunicărilor la manifestări ştiinţifice internaţionale publicate ca abstract în volumul 
conferinţei (sub 5 pagini) 
 
Anexa 16: lista comunicărilor la manifestări ştiinţifice naţionale publicate integral în volumul 
conferinţei (mai mult de 6 pagini) 
 
Anexa 17: lista comunicărilor la manifestări ştiinţifice naţionale publicate ca abstract în volumul 
conferinţei (sub 5 pagini) 

 

Anexa 18: lista preprinturilor apărute în acest an în străinătate 

 

Anexa 19: lista preprinturilor apărute în acest an în ţară 

 

Anexa 20: lista studiilor, rapoartelor publicate în acest an pe internet 

 

Anexa 21: lista granturilor obţinute în acest an din străinătate 

 

Anexa 22: lista granturilor obţinute în acest an în ţară (Academia Română şi alte Ministere) 

 

Anexa 23: lista contractelor extrabugetare realizate în acest an 
 

Anexa 24: Lista manifestărilor ştiinţifice internaţionale organizate în acest an de institut (denumirea, 

participarea, perioada, locul desfăşurării). 

 

Anexa 25: Lista manifestărilor ştiinţifice naţionale organizate în acest an de institut (denumirea, 
participarea, perioada, locul desfăşurării). 

 

Anexa 26: Cercetǎtori care au susţinut doctoratul în anul curent 

 

Anexa 27: Cercetǎtori înscrşi la doctorat în anul curent 

 

Anexa 28: Cercetatori care au obţinut drept de conducere de doctorat în anul curent 

 

Anexa 29: Membri în comitetul editorial al unei reviste de specialitate internaţionale sau al  
Academiei Române 

 

Anexa 30: Membri în conducerea unei organizaţii internaţionale de specialitate 
 

  Anexa 31: Premii obţinute de cercetǎtori în anul de raportare 
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  Anexa 32: lista lucrǎrilor elaborate în anul de raportare şi trimise la publicat. 

 
Altele: 

 
- Apartenenţe la asociaţii profesionale 

 

1. În România: 

 
2. În străinătate 

 
-  Participări în comisii și jurii de teze de doctorat din ţară şi străinătate
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Anexa 4 

 

Plan anual de dezvoltare tematică  
PROGRAMUL ...  
SUBPROGRAM NR. x  
Titlul ....  
(20... – 20...) 

 
Rezumat 

 
Coordonator subprogram 

 
... 

 
Colectivul de cercetare 

 

• ... (coordonator)  
• ...  
• ...  
• ... 

 
• Termen de realizare 

15 decembrie 20xx 

 
Faze propuse pentru anul I (20...) 

 

Faza I:  
Faza a II-a: 

 

Faze propuse pentru anul II (20...) 

 

Faza a III-a  
Faza a IV-a ...  
 

Stadiul actual al cunoștințelor în domeniu 
    .............. 

 

Scopul programului/subprogramului/temei de cercetare 

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

Rezultate scontate 

........... 

 

Valorificarea rezultatelor 

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

Colaborări 

 



 
 

 
Institutul de Statistică Matematică 
și Matematică Aplicată „Ghoerghe 

Mihoc-Caius Iacob” al Academiei 

Române 
 

Procedură Operațională 

 

privind activitatea de cercetare din 

Planul anual de cercetare științifică 

 

Cod: P.O. 36 

  

Ediția: 1 
Nr. de ex.: 6 
Revizia: 0 
Nr. de ex.: 0 
Pagina: 15 din 15 

Exemplar nr.: 1 
 

 
 

 

În ţară: 

   .......... 

 

În străinătate 

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

 

Bibliografie 

 
 

Bugetul solicitat pentru anul 20xx: 

 
Cheltuieli cu salariile ... 

 
Cheltuieli materiale ... 

 
Cheltuieli de deplasare ... 

 
Total cheltuieli Programul/Subprogramul/Tema de  
cercetare  .......... 

 
 
 


