
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 

FIŞA DE EVALUARE 
a propunerii de proiect de inovare și transfer tehnologic 

            
Numărul de referinţă 
al proiectului 

  
   

Denumirea 
proiectului 

   
   

Numele/prenumele 
conducătorului de 
proiect 

  

   
Prioritatea și direcția 
strategică 

  
   

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

EVALUARE ȘTIINȚIFICĂ 

* Se completează de expertul din domeniul științific al propunerii de proiect 

Nr. 
crt. 

Criteriu de 
evaluare 

Subcriterii de evaluare  
Punctaj 
acordat       

(0-5) 

Punctaj 
total 

(max 25) 

1 

Relevanţa și 
excelența 
tehnico-

științifică   

a) Proprietățile și însușirile prin care produsul, 
tehnologia sau serviciul, după caz, creează 
avantaje față de cele deja existente pe piață 

  

0,0 

b) Potențialul de valorificare în practică a 
rezultatelor științifice și/sau experienței practice 
existente 

  

c) Necesitatea şi oportunitatea activităților de 
inovare și transfer tehnologic preconize  

  

d) Nivelul de maturitate tehnologică declarat în 
corespundere cu propunerea de proiect (TRL 1-2 
- insuficient, TRL 3-4 - satisfăcător, TRL 5-6 - 
bine, TRL 7-8 - foarte bine, TRL 9 - excelent) 

  

e) Existența Obiectelor Proprietății Intelectuale 
și/sau preconizarea obținerii și gestionării 
acestora 

  

Punctele tari ale propunerii de proiect în dimensiunea evaluată pe fiecare criteriu: a), b), c), d), e)  

Punctele slabe ale propunerii de proiect în dimensiunea evaluată pe fiecare criteriu: a), b), c), d), e)  

Nr. 
crt. 

Criteriu de 
evaluare 

Subcriterii de evaluare  
Punctaj 
acordat       

(0-5) 

Punctaj 
total 

(max 25) 

2 

Programul 
de realizare a 
activităților 

în cadrul 
proiectului, 
termenele și 

a) Claritatea şi credibilitatea scopului și obiectivelor 
proiectului 

  

0,0 
b)  Riscurile și modul lor de gestionare, inclusiv în 

raport cu termenul de implementare 
  

c) Importanța rezultatelor preconizate în proiect și 
corespunderea cu rezultatele scontate din 
direcția strategică a priorității de stat în care se     

  



costurile 
solicitate 

depune propunerea de proiect (conform HG 
nr.381/2019 și condițiilor concursului) 

d) Relevanța și veridicitatea cheltuielilor în 
comparație cu eforturile umane planificate și 
necesitățile proiectului 

  

e) Existența potențialului de colaborare cu alte 
organizații în cadrul proiectului și după 
finalizarea acestuia, în vederea dezvoltării 
economiei naționale 

  

Punctele tari ale propunerii de proiect în dimensiunea evaluată pe fiecare criteriu: a), b), c), d), e)  

Punctele slabe ale propunerii de proiect în dimensiunea evaluată pe fiecare criteriu: a), b), c), d), e)  

Nr. 
crt. 

Criteriu de 
evaluare 

Subcriterii de evaluare  
Punctaj 
acordat       

(0-5) 

Punctaj 
total 

(max 15) 

3 

Componența 
echipei de 
cercetare   

a) Nivelul de competenţă, experiența 
conducătorului de proiect în tematica propusă şi 
a echipei de cercetare 

  

0,0 
b) Participarea anterioară la realizarea unor 

proiecte sau contracte economice, inclusiv 
internaţionale 

  

c) Corespunderea echipei de cercetare cu 
necesitățile proiectului 

  

Punctele tari ale propunerii de proiect în dimensiunea evaluată pe fiecare criteriu: a), b), c) 

Punctele slabe ale propunerii de proiect în dimensiunea evaluată pe fiecare criteriu: a), b), c) 

Punctaj total pentru evaluare științifică (se calculeaza automat) 
Punctaj total maxim 65 puncte, punctaj total de trecere 39 puncte                                                                        

Spre finanțare se recomandă propunerile de proiecte care au acumulat punctaj 
de trecere total 

0,0 

Recomandarea propunerii de proiect spre finanțare: Da sau Nu.  
Comentariile expertului științific referitor la recomandarea făcută: 

Declar, pe propria răspundere, că nu sunt implicat (ă) direct sau indirect în conflicte de interes în 
evaluarea acestei propuneri de proiect. 

 
Expert:     

  

  
    

  

 Semnatura:     

      

 Data:     
 

 

 

 

 

 



Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 

FIŞA DE EVALUARE 
a propunerii de proiect de inovare și transfer tehnologic 

            
Numărul de referinţă al 
proiectului 

  
   

Denumirea 
proiectului 

   
   

Numele/prenumele 
conducătorului de 
proiect 

  

   
Prioritatea și direcția 
strategică 

  
   

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

EVALUARE ECONOMICĂ 

* Se completează de expertul din domeniul economico-financiar 

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

Nr. 
crt. 

Criteriu de 
evaluare 

Subcriterii de evaluare  
Punctaj 
acordat       

(0-5) 

Punctaj total 
(max 40) 

1 

Impactul 
socio-

economic 
potențial al 
proiectului 
corelat cu 

rezultatele 
scontate și 

rentabilitatea 

  
a) 

Efectul economic obținut în urma implementării 
proiectului 

  

0,0 

b) 

Potențialul de competitivitate a produselor, 
tehnologiilor și serviciilor care vor fi lansate pe 
piață în urma implementării proiectului, cu cele 
existente pe piață 

  

c) 
Aprecierea volumului estimativ al producției și al 
serviciilor bazat pe inovație care va fi 
comercializat pe piața internă și pe cea externă 

  

d) 
Existența destinatarilor și a solicitanților 
produsului, tehnologiei, serviciului, confirmată 
prin comunicările lor 

  

e) 
Termenul de recuperare a investițiilor necesare 
pentru implementarea proiectului și 
rentabilitatea 

  

f) Dimensiunea pieții și planul de marketing   

g) Continuitatea activităților de implementare   

h) Corespunderea devizului de cheltuieli cu 
necesitățile proiectului și condițiile apelului    

Punctaj total pentru evaluarea economică (se calculeaza automat) 
Punctaj total maxim 40 puncte, punctaj de trecere 24 puncte                                                                        

Spre finanțare se recomandă propunerile de proiecte care au acumulat punctaj 
de trecere 

0,0 

Puncte tari ale propunerii de proiect în dimensiunea evaluată pe fiecare criteriu: a), b), c), d), e), f), g), h) 
  
Puncte slabe ale propunerii de proiect în dimensiunea evaluată pe fiecare criteriu: a), b), c), d), e), f), g), h)  
  



Recomandarea propunerii de proiect spre finanțare: Da sau Nu.  
Comentariile expertului economic referitor la recomandarea făcută: 

Declar, pe propria răspundere, că nu sunt implicat(ă) direct sau indirect în conflicte de interes în evaluarea 
acestei propuneri de proiect. 

 
Expert:     

  

  
    

  

 Semnatura:     

      

 Data:     
 

 


