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FIŞA DE EVALUARE - MODEL
a proiectelor din domeniul cercetărilor aplicative
Numărul de referinţă al proiectului
Numele/prenumele conducătorului
de proiect
Domeniul de cercetare

Punctaj: 0 - lipsa informaţiei; 1 - insuficient; 2 - satisfăcător; 3 - bine; 4 - foarte bine; 5 - excelent
Increment: 0.1
Dimensiunea
Punctaj Pondere
Nr.
Criterii de evaluare
crt.
evaluată
acordat relativă
• Gradul de corelare al rezultatelor obţinute la tema
propusă cu cele obţinute actualmente pe plan naţional
Relevanţa
şi internaţional
1.

ştiinţificotehnologică a
proiectului

• Necesitatea şi oportunitatea cercetărilor preconizate
pentru dezvoltarea economiei Republicii Moldova

0,0

0,2

0,0

0,4

• Metode de cercetare şi protocoale - experimentale
prevăzute a fi utilizate
Baraj 3 puncte
• Rezultate ştiinţifice preconizate, cu evidenţierea
gradului de implementare
Punctele tari ale proiectului:

Puncte slabe ale proiectului:

2.

Importanţa
practică a
proiectului
Baraj 4 puncte

• Gradul de implicare în proiect a agenților economici,
potenţiali beneficiari ai cercetărilor propuse
• Măsura în care rezultatele preconizate vor asigura
beneficii socioeconomice şi vor contribui la
dezvoltarea durabilă a economiei Republicii Moldova
• Potenţialul de continuare al cercetărilor în cadrul
programelor europene de cercetare şi dezvoltare
tehnologică (Programul Cadru 7 al Comunităţii
Europene)
• Impactul ştiinţifico - tehnologic al rezultatelor
proiectului
• Posibilitatea de tirajare ulterioară a invenţiei
• Diseminarea rezultatelor cercetării
• Modalitatea de protejare a proprietătii intelectuale

Punctele tari ale proiectului:

Puncte slabe ale proiectului:

• Modul de prezentare, coerenţa, realismul şi claritatea
planului de activitate în realizarea obiectivelor trasate

• Noutatea/originalitatea produsului final, tehnologiilor,
metodelor de lucru propuse în realizarea proiectului
Managementul şi
• Fezabilitatea şi sustenabilitatea proiectului
implementarea
• Existenţa bazei tehnico – materiale a organizaţiei3.
proiectului
solicitante pentru desfăşurarea cercetării
• Gradul de eligibilitate al costurilor, proporţia
Baraj 3 puncte
cheltuielilor în buget adecvată schemei de încadrare
• Măsura în care iniţiativa proiectului se corelează cu
alte iniţiative şi nu admite suprapuneri
• Riscuri previzibile şi modul lor de gestionare
Punctele tari ale proiectului:

0,0

0,15

0,0

0,25

Puncte slabe ale proiectului:

• Nivelul de competenţă, calificarea ştiinţifică a
conducătorului şi a colectivului ştiinţific în realizarea
proiectului înaintat
Competenţa
• Contribuţia anterioară a echipei la dezvoltarea ramurii
colectivului
ştiinţifice corespunzătoare
ştiinţific al
4
• Experienţa participării în proiecte colaborative
proiectului
naționale și internaţionale. Demonstrarea participării
în Programul Cadru 7 al Uniunii Europene. Dacă e
Baraj 3 puncte
aplicabil, automat sunt atribuite 4 puncte.
• Gradul de atragere şi încadrare a tinerilor cercetători
în vârstă de până la 35 ani
Punctele tari ale proiectului:

Puncte slabe ale proiectului:

Observaţiile şi comentariile generale ale evaluatorului:

Punctaj total (se calculeaza automat)
Baraj total 75 puncte

0

Declar, pe propria răspundere, că nu sunt implicat direct sau indirect în conflicte de interes în evaluarea
acestei propuneri de proiect.
Expert:
Semnatura:
Data:

