
Nr. 

crt.

Dimensiunea

evaluată

Punctaj 

acordat

Pondere 

relativă

• Măsura în care scopul și obiectivele lucrării contribuie la 

dezvoltarea cercetărilor științifice 

 
 
•  Formularea concluziilor în lucrare prezintă interes 

practic pentru dezvoltarea domeniului 

• Metodele de cercetare permit obținerea rezultatelor 

inovatoare. Lucrarea are un grad avansat de noutate 

• Lucrarea este raportată cercetărilor și surselor la nivel

internațional 

• Caracterul lucrării este interdisciplinar și este adresată 

unui cerc larg de persoane 

• Măsura în care rezultatele preconizate vor influența 

dezvoltarea domeniului științific la nivel național și 

internațional 

• Potențialul comercial al lucrării urmărit de autori și 

impactul rezultatelor obținute asupra economiei 

naționale

• Argumentarea fezabilității și sustenabilității propunerii 

formează credibilitate pentru dezvoltarea cercetărilor în 

domeniu 

• Lucrarea  se armonizează cu interesele și inițiativele 

Europene în favoarea inițierii colaborărilor 

europene/internaționale (Orizont 2020) 

0,3

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

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

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 ):

Originalitatea lucrării contribuie la obținerea produselor 

de proprietăți Intelectuale 

2.

Impactul 

propunerii de 

proiect

Punctaj de trecere                        

4 puncte

0,0

ANCD

     FIȘA DE EVALUARE                                                                                   

a propunerilor de editare a monografiilor/lucrărilor științifice 

Titlul propunerii

Numele/prenumele autorului 

al propunerii de proiect                                

Domeniul de cercetare

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

Increment: 0.1



• Nivelul de competență organizatorică și calificare 

științifică (ultimii 5 ani) al directorului de proiect (autorul), 

și după caz  a echipei de cercetare (coautori). 

Contribuția anterioară la dezvoltarea ramurii științifice 

corespunzătoare 

• Experiența autorului, după caz și coautorilor  în 

proiectele naționale/internaționale (Orizont 2020) 

• Realizarea lucrării în colaborare cu entități naționale sau 

internaționale 

• Autorul, după caz coautorul, deține brevete de invenție 

sau alte drepturi de proprietate intelectuală în domeniu

• Autorul deține publicații în reviste cotate cu factor de 

impact

• 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 

• Gradul de eligibilitate al costurilor și necesitatea 

cheltuielilor din bugetul de stat pentru activitățile descrise 

sunt proporționale 

• Procesul de editare a lucrării este asigurat tehnic si 

logistic adecvat cerințelor de piață 

• Selectarea editurii țintă este fezabilă cu editarea lucrării. 

Transparența procesului de finanțare a editării este 

asigurat 

Semnatura:

Data:

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.






