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INFORMAŢII UTILE PENTRU COMPLETAREA FIŞEI DE 

EVIDENŢĂ A REZULTATELOR ACTIVITĂŢILOR DE 

CERCETARE-DEZVOLTARE 

 

 

1. Accesarea sistemului 
 

• Cum se accesează ? 
Link: https://registru.roinno.ro/ 
 

• Ce trebuie completat ? 
Trebuie completate câmpurile „Utilizator” şi „Parola”. 
Utilizator: Se introduce adresa oficială de email a unităţii de cercetare-dezvoltare. 
Parola: se introduce parola transmisă pentru accesarea sistemului. 
 

• Cum trebuie completat ? 
Se completează cu atenţie câmpul „Utilizator” şi câmpul „Parola”. Este recomandabilă 
verificarea completării câmpului „Utilizator”, înainte de tastarea butonului „Înregistrare”. 
Dacă apăsând butonul „Înregistrare” nu are loc intrarea în sistem, reintroduceţi parola. 
 
 

• Exemplu 
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După tastarea butonului „Înregistrare” veţi pătrunde în fereastra de mai jos. 
 

 
 
 
 
În cadrul ferestrei, puteţi alege „Secţiunea PPROIECTE” sau secţiunea „Date 
INSTITUŢIE”. 
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2. Introducerea datelor organizaţiei de cercetare şi a celor 
privind personalul responsabil (Date instituţie) 
 

• Cum se accesează ? 
Introducerea/modificarea datelor instituţiei se face tastând butonul „Actualizează date 
instituţie” aflat în partea dreaptă a ecranului. 
 

• Ce trebuie completat ? 
Trebuie completate date despre: 

a) instituţie/organizaţie (denumire, acronim, judeţ, localitate, adresă, telefon, fax, 
adresa oficială de e-mail) 

b)  editor (persoana responsabilă cu introducerea datelor în sistem) – nume şi 
prenume, telefon fix, telefon mobil, e-mail 

c) verificator (persoana din cadrul financiar-contabil, responsabilă cu verificarea 
datelor introduse de editor) – nume şi prenume, telefon fix, telefon mobil, e-mail. 

Aproape toate câmpurile sunt obligatorii de completat. 
 

• Cum trebuie completat ? 
− Fişa se va completa pentru fiecare instituţie/organizaţie de cercetare. 
− Fişa se completează în limba română utilizând diacritice. 
− Persoanele care vor completa informaţiile din fişă sunt rugate să recitească 

conţinutul fişei după completarea acesteia în vederea evitării erorilor de conţinut 
sau de limbă. 

− Răspunderea pentru corectitudinea datelor aparţine în exclusivitate unităţilor de 
cercetare. 

 
A. Date despre instituţie/organizaţie 

Categorie 
informaţie Observaţii 

Denumire − Se completează denumirea completă a instituţiei/organizaţiei 
− Câmp obligatoriu 

Acronim − Se completează acronimul instituţiei/organizaţiei 
− Câmp obligatoriu 

Judeţ − Se selectează judeţul în care este înregistrată instituţia/organizaţia  
− Câmp obligatoriu 

Localitate − Se completează localitatea în care este înregistrată instituţia/organizaţia  
− Câmp obligatoriu 

Adresa − Se completează adresa la care este înregistrată instituţia/organizaţia  
− Câmp obligatoriu 

Telefon − Se completează numărul de telefon al instituţiei/organizaţiei  
− Câmp obligatoriu 

Fax − Se completează numărul de fax al instituţiei/organizaţiei  
− Câmp opţional 

E-mail − Se completează adresa de e-mail oficială a instituţiei/organizaţiei 
− Câmp obligatoriu 



7 
 

 
 
B. Date despre editor (persoana responsabilă cu introducerea datelor în sistem) 

Categorie 
informaţie Observaţii 

Nume 
− Se completează numele persoanei responsabile cu introducerea datelor în 

sistem 
− Câmp obligatoriu 

Prenume 
− Se completează prenumele persoanei responsabile cu introducerea datelor 

în sistem 
− Câmp obligatoriu 

Telefon 
− Se completează numărul de telefon fix al persoanei responsabile cu 

introducerea datelor în sistem 
− Câmp obligatoriu 

Mobil 
− Se completează numărul de telefon mobil al persoanei responsabile cu 

introducerea datelor în sistem 
− Câmp obligatoriu 

E-mail 
− Se completează adresa de e-mail a persoanei responsabile cu introducerea 

datelor în sistem 
− Câmp obligatoriu 

 
 
C. Date despre verificator (persoana din cadrul compartimentului financiar-
contabil responsabilă cu verificarea datelor introduse de editor) 

Categorie 
informaţie Observaţii 

Nume 
− Se completează numele persoanei responsabile cu verificarea introducerii 

datelor în sistem 
− Câmp obligatoriu 

Prenume 
− Se completează prenumele persoanei responsabile cu verificarea 

introducerii datelor în sistem 
− Câmp obligatoriu 

Telefon 
− Se completează numărul de telefon fix al persoanei responsabile cu 

verificarea introducerii datelor în sistem 
− Câmp obligatoriu 

Mobil 
− Se completează numărul de telefon mobil al persoanei responsabile cu 

verificarea introducerii datelor in sistem 
− Câmp obligatoriu 

E-mail 
− Se completează adresa de e-mail a persoanei responsabile cu verificarea 

introducerii datelor în sistem 
− Câmp obligatoriu 

 
 
Pentru salvarea datelor introduse se apasă butonul „Actualizează date instituţie/ 
organizaţie”. 
Întoarcerea în fereastra iniţială se face mergând pe butonul „Home”. 



 
 

• Exemplu 
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3. Introducerea datelor despre proiectele de cercetare 
(Secţiunea Proiecte) 
 

•  Cum se accesează ? 
Introducerea datelor despre proiectele de cercetare se va putea realiza tastând butonul 
„Adăugaţi un proiect nou” aflat în dreapta ecranului. Proiectele derulate ]n cadrul 
Programului „Capacităţi” nu fac obiectul introducerii în Registru. 
 

• Ce trebuie completat ? 
Vor trebui completate obligatoriu următoarele informaţii despre fiecare proiect de 
cercetare al instituţiei/organizaţiei de CD: 

a) Denumirea proiectului 
b) Domeniul programului şi categoria conform Pachetului de informaţii 
c) Numărul şi data contractului 
d) Valoarea proiectului şi valoarea contractului 
e) Numărul Contractului şi numărul Articolului conform căruia drepturile de 

proprietate intelectuală ale rezultatelor de CD revin executantului 
 

• Cum trebuie completat ? 
− Fişa se va completa pentru fiecare proiect de CD. 
− Fişa se completează în limba română utilizând diacritice. 
− Persoanele care vor completa informaţiile din fişă sunt rugate să recitească 

conţinutul fişei după completarea acesteia în vederea evitării erorilor de conţinut 
sau de limbă. 

− Răspunderea pentru corectitudinea datelor aparţine în exclusivitate unităţilor de 
cercetare. 

 
Categorie 
informaţie Observaţii 

 Denumire − Se completează denumirea completă a proiectului de CD 
− Câmp obligatoriu 

Acronim program 
− Se completează acronimul programului de CD în cadrul căruia proiectul 

este/a fost derulat 
− Câmp obligatoriu 

Categorie 
− Se completează categoria în care se încadrează programul conform 

"Pachetului de Informaţii" aferent programului de CD  
− Câmp obligatoriu 

Număr contract − Se completează numărul contractului 
− Câmp obligatoriu 

Data contract − Se completează data la care a fost semnat contractul  
− Câmp obligatoriu 

Valoare iniţială 
proiect 

− Se completează valoarea proiectului în RON (reprezentând suma de la 
buget la care se adaugă cofinanţarea) 

− Câmp obligatoriu 
Valoare iniţială − Se completează valoarea contractului în RON (reprezentând suma de la 



contract buget) 
− Câmp obligatoriu 

Valoare finală 
proiect 

− Se completează valoarea finală a proiectului în RON (reprezentând suma 
de la buget la care se adaugă cofinanţarea) 

− Câmp obligatoriu 

Valoare finală 
contract 

− Se completează valoarea finală a contractului în RON (reprezentând suma 
de la buget) 

− Câmp obligatoriu 
Rezultatele CD 
aparţin 
executantului… 

− Se completează cu numărul articolului şi al contractului în care se face 
referire la această informaţie 

− Câmp obligatoriu 
 

Pentru salvarea datelor introduse se apasă butonul „Salvează proiect”. 
Salvând datele vă puteţi întoarce în fereastra anterioară, numele proiectului adăugat 

fiind introdus în secţiunea „Denumire Proiect”. 
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• Exemplu 
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4. Introducerea datelor despre parteneri şi rezultatele 
proiectelor de cercetare precum şi valorificarea acestora 

 

• Cum se accesează ? 
Din secţiunea „Denumire proiect” selectaţi cu „Click” proiectul dorit. Veţi intra într-o 

fereastră dedicată proiectului selectat. În această fereastră veţi găsi informaţii despre 
proiectul selectat, pe care dacă doriţi le puteţi modifica, dar şi puteţi completa aceste date 
cu Parteneri în proiect, „Rezultate de CD” şi cu Valorificări ale acelor rezultate.  

În partea dreaptă a ecranului există un buton „Adaugă rezultat nou”. Apăsând pe acest 
buton se va accesa modulul de  introducere a rezultatelor proiectului de cercetare.  
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• Ce trebuie completat ? 
Pentru introducerea datelor privind partenerii proiectului, apăsaţi butonul „Adaugă 

partener nou”. Veţi intra în fereastra de mai jos: 
 

 
 
Toate operaţiunile trebuie să fie urmate de apăsarea în final a butonului „Salvează 

partener”. De asemenea se pot şterge parteneri apăsând butonul „Del” din dreptul 
fiecăruia sau se poate folosi butonul „edit” pentru modificarea datelor partenerului. 

În ce priveşte partenerii se solicită două câmpuri şi anume: denumirea partenerului şi 
adresa de e-mail oficială a acestuia.  

Odată completată fişa rezultatului de către executant (organizaţia cu rol coordonator în 
cadrul proiectului) această fişă va fi transmisă automat (în format „pdf”) către toţi 
partenerii pe adresele lor oficiale de e-mail. 

Unele câmpuri de completat sunt însoţite de bulina „ ” ceea ce înseamnă că mergând 
cu mouse-ul pe acel simbol, se va deschide o fereastră cu câteva precizări referitoare la 
completarea acelor câmpuri. 

Pentru completarea datelor despre Rezultatele proiectelor şi pentru Valorificarea 
acestor rezultate se tastează butoanele „Edit” respectiv „Valorificări” din dreptul fiecărui 
rezultat. Câmpurile care trebuie completate sunt prezentate în cadrul secţiunii „Cum 
trebuie completat”, aceste câmpuri conţinând cele mai numeroase informaţii. 
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• Cum trebuie completat ? 
− Se va completa o fişă pentru fiecare rezultat final obţinut în activitatea de CD în 

cadrul proiectului de cercetare respectiv, folosind butonul ”Adăugaţi rezultat 
nou”. Vă rugăm să faceţi distincţia între rezultatele finale şi rezultatele 
intermediare ale proiectului. 

− În cazul în care rezultatul a fost obţinut în cadrul unui proiect derulat în 
parteneriat, fişa va fi completată doar de coordonatorul acestuia, partenerii 
urmând să primească pe e-mail fişa completată. 

− Fişa se completează în limba română utilizând diacritice. 
− Persoanele care vor completa informaţiile din fişă sunt rugate să recitească 

conţinutul fişei după completarea acesteia în vederea evitării erorilor de conţinut 
sau de limbă. 

− Răspunderea pentru corectitudinea datelor aparţine în exclusivitate unităţilor de 
cercetare. 

− Toate câmpurile „Text” care nu au specificat numărul de caractere, permit 
implicit 300 caractere. 

 
A. Instrucţiuni de completare a fişei rezultatului de cercetare 

Categorie 
informaţie Observaţii 

Denumire rezultat 

− Se completează denumirea completă a rezultatului final al cercetării, nu 
denumirea proiectului.  

− În cazul în care în procesul derulării proiectului de CD se obţin rezultate 
intermediare de diferite tipuri (pct. 2 din fişă) la denumirea rezultatului se 
va trece doar rezultatul final. 

Categoria 
rezultatului 

− Se bifează tipul rezultatului final în coloana „rezultat final” şi tipurile 
rezultatelor intermediare obţinute în coloana „rezultate intermediare” 

− Aplicaţia permite bifarea unui singur tip de rezultat final şi a mai multor 
tipuri pentru rezultatele intermediare 

Stadiul de 
dezvoltare 

− Se bifează stadiul (stadiile) de cercetare  
− Se pot bifa una sau mai multe opţiuni 

Domeniul de 
cercetare 

− Se bifează domeniul (domeniile) de cercetare conform Strategiei CDI 
2007-2013 

− Se pot bifa una sau mai multe opţiuni 
Domenii de 
aplicabilitate 

− Se selectează din listă domeniul (domeniile) de aplicabilitate conform 
CAEN 2008-2 cifre – se pot selecta una sau mai multe opţiuni 

Caracterul inovativ 
− Se bifează gradul de noutate şi se specifică (în maxim 100 de caractere) în 

ce constă noutatea rezultatului  
− se pot selecta una sau mai multe opţiuni 

Informaţii privind 
proprietatea 
intelectuală 

− Se precizează tipul de proprietate industrială / intelectuală precum şi 
informaţiile contextuale afişate 

− Informaţiile privind proprietatea intelectuală se referă la: 
a) Documentaţie tehnico-economică – se completează în cazul aferent ce 

tipuri de documente tehnico-economice au fost elaborate (dacă au fost 
elaborate) 
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b) Cerere înregistrare brevet de invenţie (se completează în cazul în care 
nu s-a obţinut brevet de invenţie) – în cazul în care există cerere de 
înregistrare se bifează căsuţa aferentă. Prin simpla bifare a căsuţei vor 
apărea trei câmpuri care se referă la tipul de cerere de înregistrare 
(naţională, europeană, internaţională). Se completează acele câmpuri 
cu numărul de înregistrare al cererii de înregistrare. 

c) Brevete de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional) – în 
cazul în care există brevet de invenţie obţinut se bifează căsuţa 
aferentă. Prin simpla bifare a căsuţei vor apărea trei câmpuri care se 
referă la tipul de brevet obţinut (naţional, european, internaţional). Se 
completează acele câmpuri cu numerele de înregistrare ale brevetelor 
obţinute pentru acel rezultat final. 

d) Cerere înregistrare model de utilitate (se completează în cazul în care 
nu s-a obţinut model de utilitate) – în cazul în care există cerere de 
înregistrare pentru model de utilitate, se bifează căsuţa aferentă. Prin 
simpla bifare a căsuţei vor apărea trei câmpuri care se referă la tipul de 
cerere de înregistrare (naţională, europeană, internaţională). Se 
completează acele câmpuri cu numărul de înregistrare al cererii pentru 
modelul de utilitate. 

e) Model de utilitate – în cazul în care există model de utilitate se bifează 
căsuţa aferentă. Prin simpla bifare a căsuţei vor apărea trei câmpuri 
care se referă la tipul de model de utilitate (naţional, european, 
internaţional). Se completează acele câmpuri cu numerele de 
înregistrare ale modelelor de utilitate obţinute pentru acel rezultat 
final. 

f) Cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate – în cazul în 
care există cerere de înregistrare pentru modele şi desene industriale, 
se bifează căsuţa aferentă. Prin simpla bifare a căsuţei vor apărea trei 
câmpuri care se referă la tipul de cerere de înregistrare (naţională, 
europeană, internaţională). Se completează acele câmpuri cu numărul 
de înregistrare al cererii de înregistrare pentru modele şi desene 
industriale protejate. 

g) Modele şi desene industriale protejate înregistrate (naţional, european, 
internaţional) - în cazul în care există modele şi desene industriale 
protejate se bifează căsuţa aferentă. Prin simpla bifare a căsuţei vor 
apărea trei câmpuri care se referă la tipul de cerere de înregistrare 
(naţională, europeană, internaţională). Se completează acele câmpuri 
cu numărul de înregistrare al modelelor şi desenelor industriale. 

h) Cerere înregistrare marcă înregistrată – în cazul în care există cerere de 
înregistrare se bifează căsuţa aferentă. Prin simpla bifare a căsuţei vor 
apărea trei câmpuri care se referă la tipul de cerere de înregistrare 
(naţională, europeană, internaţională). Se completează acele câmpuri 
cu numărul de înregistrare al cererii de înregistrare al mărcii 
înregistrate. 

i) Mărci înregistrate (naţional, european, internaţional) - în cazul în care 
există marcă înregistrată se bifează căsuţa aferentă. Prin simpla bifare 
a căsuţei vor apărea trei câmpuri care se referă la tipul de marcă 
înregistrată obţinut (naţional, european, internaţional). Se completează 
acele câmpuri cu numerele de înregistrare ale mărcilor înregistrate 
obţinute pentru acel rezultat final. 

j) Cerere înregistrare copyright - în cazul în care există cerere de 
înregistrare copyright se bifează căsuţa aferentă. Prin simpla bifare a 
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căsuţei vor apărea trei câmpuri care se referă la tipul de cerere de 
înregistrare (naţională, europeană, internaţională). Se completează 
acele câmpuri cu numărul de înregistrare al cererii de înregistrare 
copyright. 

k) Înregistrare copyright (naţional, european, internaţional) – în cazul în 
care există înregistrat copyright se bifează căsuţa aferentă. Prin simpla 
bifare a căsuţei vor apărea trei câmpuri care se referă la tipul de 
copyright înregistrat obţinut (naţional, european, internaţional). Se 
completează acele câmpuri cu numerele de înregistrare ale copyright-
ului obţinute pentru acel rezultat final. 

l) Cerere înregistrare: reţete, indicaţii geografice, specii vegetale şi 
animale, etc. ) – în cazul în care există astfel de cereri de înregistrare 
se bifează căsuţa aferentă. Prin simpla bifare a căsuţei vor apărea trei 
câmpuri care se referă la tipul de cerere de înregistrare (naţională, 
europeană, internaţională). Se completează acele câmpuri cu numărul 
de înregistrare al cererii de înregistrare. 

m) Înregistrare: reţete, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. 
(naţional, european, internaţional) - în cazul în care există astfel de 
înregistrări obţinute se bifează căsuţa aferentă. Prin simpla bifare a 
căsuţei vor apărea trei câmpuri care se referă la tipul de înregistrare 
obţinut (naţional, european, internaţional). Se completează acele 
câmpuri cu numerele de înregistrare obţinute pentru acel rezultat final. 

Caracteristici 
tehnice 

− Se prezintă structura, datele tehnice, parametrii de funcţionare ai 
rezultatului  

− Se poate încărca cu ajutorul butonului „Browse”  din dreptul câmpului 
„poza”o singură imagine relevantă pentru rezultatul prezentat 

Impact 

− Se bifează tipul de impact şi se completează o descriere a impactului 
respectiv 

− Se precizează beneficiile estimate în urma valorificării rezultatului de către 
operatorii economici 

Modalităţi de 
valorificare 

− Se bifează modalităţile de valorificare a rezultatului 
− În cazul în care există şi alte modalităţi vă rugăm să completaţi câmpul 

„Altele” 

Cuvinte cheie − Introduceţi maxim 5 cuvinte cheie relevante pentru a uşura căutarea 
acestui rezultat în baza de date a rezultatelor cercetării 

 

După introducerea acestor date este obligatoriu să apăsaţi butonul „Salvează 

rezultatul”. Aplicaţia vă va întoarce în fereastra iniţială cu toate rezultatele finale ale 

proiectului. 

 

B. Instrucţiuni de completare a Fişei de valorificare a rezultatelor cercetării: 
 

Dacă doriţi să mergeţi din nou în modul „Editare” pentru un rezultat daţi „click” 
pe rezultatul respectiv sau mergeţi pe opţiunea „edit” din dreptul său. În cazul în care 
doriţi să introduceţi informaţii despre valorificarea acestuia sau doriţi să introduceţi 
informaţii despre valorificarea acestuia sau să vedeţi valorificările lui, mergeţi pe 
opţiunea „valorificare” din dreptul rezultatului. 
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Mergând pe opţiunea „Valorificări” din dreptul fiecărui rezultat se va deschide 
„Fişa de valorificare a rezultatului cercetării” care dă posibilitatea să vedeţi valorificările 
anterioare sau să introduceţi noi valorificări ale aceluiaşi rezultat. Fişa se actualizează 
pentru fiecare acţiune de valorificare a rezultatului cercetării. 

Dacă doriţi să introduceţi o valorificare, completaţi câmpurile din secţiunea 
„Adaugă valorificare nouă”. Această secţiune se completează în termen de 10 zile de la 
data finalizării/valorificării rezultatului cercetării. 
 

Categorie 
informaţie Observaţii 

Valoarea de la care 
începe negocierea 

− Câmp obligatoriu în care se trece valoarea de la care începe negocierea 

Proces verbal − Se completează 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 CD, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare 

Mod de valorificare − Se selectează din listă modalitatea de valorificare (Vânzare produs / 
tehnologie, Furnizare de servicii, Transfer drepturi de proprietate 
intelectuală, Altele 

Actul prin care s-a 
realizat 
valorificarea 

− Se completează numărul şi data semnării actului (ex. contract) prin care s-a 
realizat valorificarea rezultatului cercetării 

Valoarea negociată − Valoarea rezultatelor cercetării este stabilită la preţul negociat între părţi 
− Valoarea se exprimă în RON 

Beneficiar − Se completează informaţiile despre beneficiarul care preia rezultatul 
cercetării (denumirea, adresa, oraş, judeţ, telefon, fax, e-mail, website) 

Impact − Se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) estimate a fi 
obţinute de beneficiar asociate aplicării rezultatelor cercetării, anual, 
pentru o perioadă de 5 ani 

 
  
 
 



 
• Exemplu 
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După actualizarea fişei valorificării vă rugăm să finalizaţi Fişa rezultatului de CD 
mergând pe “Edit” pentru rezultatul respectiv şi apăsând butonul „Către Finalizare”. 
După apăsarea butonului „Către finalizare” fişa în format „pdf” va fi trimisă în mod 
automat partenerilor. Fişa în format „pdf”poate fi vizualizată mergând în fereastra cu 
rezultatele proiectului şi alegând opţiunea „Fisele de evidenta a rezultatelor din acest 
proiect in format PDF” din dreptul rezultatului dorit. 
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