
Nr. 

crt.

Dimensiunea

evaluată

Punctaj 

acordat

Pondere 

relativă

•  Încadrarea activităților de cercetare  în tematica 

programului de stat. Măsura în care scopul și obiectivele 

propunerii de proiect contribuie la realizarea programului 

de stat

• Importanța și necesitatea cercetărilor propuse pentru 

dezvoltarea politicii de stat în Republica Moldova.

• Metodele de executare, oportunitățile și modalitățile de 

promovare și diseminare permit obținerea rezultatelor 

inovatoare.

• Activitățile de cercetare sunt raportate cercetătorilor la

nivel internațional.

• Măsura în care rezultatele preconizate vor influenața 

dezvoltarea domeniului științific la nivel național și 

internațional

• Potenţialul comercial al cercetărilor urmărite de autori și 

impactul rezultatelor obținute asupra economiei 

naționale.

• Argumentarea fezabilității și sustenabilității propunerii 

formează credibilitate pentru obținerea rezultatelor 

științifice importante în RM.

• Activitățile de cercetare descrise se armonizează cu 

interesele și inițiativele Europene în favoarea inițierii 

proiectelor europene/internaționale.

0,3

Domeniul de cercetare

Punctaj: 0 - lipsa informaţiei; 1 - insuficient; 2 - satisfăcător; 3 - bine; 4 - foarte bine; 5 - excelent

Increment: 0.1

Direcția strategică    

1. 

Relevanţa  

ştiinţifico-

tehnologică  a 

proiectului 
 

Punctaj de trecere                 

4 puncte

0,0 0,3

Punctele tari ale proiectului (Nu mai puțin 60 cuvinte): 

•

Criterii de evaluare 

Puncte slabe ale proiectului (Nu mai puțin 60 cuvinte ):

Referințele bibliografice la zi ( surse naționale și 

internaționale), inclusiv existența referințelor bibliografice 

proprii, care atestă capacitatea autorilor de a executa 

proiectul de cercetare de idei inovatoare și a obține 

rezultate notorii inovaționale.

•

Originalitatea cercetărilor produselor de proprietate 

Intelectuală.

2.

Impactul 

propunerii de 

proiect

Punctaj de trecere                        

4 puncte

0,0

ANCD

FIŞA DE EVALUARE 

a propunerilor de organizare a manifestărilor științifice

Titlul propunerii

Numele/prenumele autorului 

al propunerii de proiect                                



• Nivelul de competenţă și calificare ştiinţifică (ultimii 5 ani) 

al directorului de proiect  şi echipei de cercetare în 

realizarea proiectului înaintat

• Experiența participării  în proiectele 

naționale/internaționale și colaborarea cu entități 

internaționale

• Contribuţia  anterioară a echipei la dezvoltarea ramurii 

ştiinţifice corespunzătoare

• Gradul de atragere a tinerilor cercetători (pînă la 35 ani)

• Formatul echipei permite realizarea activităților de 

cercetare propuse.

• Denumirea și descrierea clară a etapelor cu durată fixată 

și rolul credibil al cercetătorilor în formarea 

responsabilității de activitate

• Modul de prezentare al obiectivelor specifice etapei, 

realismul, coerența și claritatea descrierilor de activitate 

aferente etapei

• Rezultatele preconizate în etapă, evenimentele 

organizate și implicarea membrilor echipei în realizarea 

activităților/obiectivelor propuse

• Gradul de eligibilitate al costurilor și necesitatea 

cheltuielilor din bugetul de stat pentru activitățile descrise 

conform etapelor.

• Existența resurselor tehnice /echipament și a facilităților 

pentru implementarea eficientă a proiectului

Semnatura:

Data:

Punctele tari ale proiectului (Nu mai puțin 60 cuvinte ):

Puncte slabe ale proiectului (Nu mai puțin 60 cuvinte ):

Punctele tari ale proiectului (Nu mai puțin 60 cuvinte ):

Puncte slabe ale proiectului (Nu mai puțin 60 cuvinte ):

3. 0,0 0,2

Competenţa 

ştiinţifică a 

echipei de 

cercetare din 

proiect
 

Punctaj de trecere                         

3 puncte

4

Managementul 

resurselor și 

implementarea 

proiectului
 

Punctaj de trecere                         

4 puncte

0,0 0,2

Punctele tari ale proiectului (Nu mai puțin 60 cuvinte ):

Puncte slabe ale proiectului (Nu mai puțin 60 cuvinte ):

Concluziile și recomandările evaluatorului (Nu mai puțin 60 cuvinte):

(Notă: 1. Considerați că proiectul se încadrează în categoria proiecte de “cercetare exploratorii”?

            2. Aprecierea generală asupra proiectului (slab/ satisfăcător/ bun/ foarte bun/excelent)? )

Punctaj total (se calculeaza automat)

Punctaj de trecere 75 puncte

0,0

Declar, pe propria răspundere, că nu sunt implicat direct sau indirect în conflicte de interes în evaluarea 

acestei propuneri de proiect.


