
FIŞA DE EVALUARE ȘTIINȚIFICĂ 

a propunerii de proiect de inovare și transfer tehnologic 

            

Numărul de referinţă al 

proiectului 
  

 

  

Numele/prenumele 

directorului de proiect 
  

 

  

Domeniul de cercetare   

 

  

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

Increment: 0.1 

Nr. 

crt. 
Dimensiunea 

evaluată 
Criterii de evaluare  

Pun

ctaj 

acor

dat 

Pondere 

relativă 

1.  

Relevanţa 

științifico-

tehnologică și 

excelența 

 

Punctaj de 

trecere                        

4 puncte 

a) 

 

b) 

Proprietățile și însușirile prin care produsul, tehnologia sau 

serviciul, după caz, creează superioritate sau avantaje față de 

cele deja existente pe piață; 

Potențial de valorificare în practică a rezultatelor științifice; 

  0,3 

c) 

 

d) 

e) 

f) 

Necesitatea şi oportunitatea transferului tehnologic 

preconizat pentru dezvoltarea economiei Republicii 

Moldova; 

Nivelului de maturitate tehnologică (TRL); 

Posibilitatea de continuitate a activităților de implementare 

descrise pe plan internațional, inclusiv export; 

Preconizarea obținerii și gestionării a Proprietății 

Intelectuale  

  

  Punctele tari ale propunerii de proiect: 

Punctele slabe ale propunerii de proiect: 

2.  

Impactul 

socio-

economic 

potențial al 

proiectului 

corelat cu 

rezultatele 

scontate și 

rentabilitatea 

 

Punctaj de 

trecere                            

4 puncte 

a) 

 

b) 

 

c) 

d) 

 

e) 

Valoarea impactului socio-economic al implementării 

proiectului; 

Nivelul de competitivitate a produselor, tehnologiilor și 

serviciilor care vor fi lansate pe piață în urma implementării 

proiectului; 

Volumul estimativ al producției și al serviciilor bazat pe 

inovație care va fi comercializat pe piața internă și pe cea 

externă; 

Existența destinatarilor și a solicitanților produsului, 

tehnologiei, serviciului, confirmată prin comunicările lor; 

Valoarea estimativă și termenul de recuperare a investițiilor 

necesare pentru implementarea proiectului, riscurile și modul 

lor de gestionare; 

  0,3 



f) Existența parteneriatelor și solicitărilor de implementare a 

rezultatelor proiectului de la potențialii beneficiari 

  

  

Punctele tari ale propunerii de proiect: 

 

 

Punctele slabe ale propunerii de proiect: 

 

 

3. 

Programul de 

realizare a 

activităților în 

cadrul 

proiectului, 

termenele și 

costurile 

solicitate 

 

Punctaj de 

trecere                        

3 puncte 

a) 

b) 

 

c) 

 

d) 

Claritatea şi credibilitatea obiectivelor proiectului; 

Importanța și necesitatea activităților de implementare 

propuse 

Corespunderea rezultatelor preconizate în proiect cu 

rezultatele scontate din direcția strategică a priorității de stat 

în care se depune propunerea de proiect; 

Relevanța și veridicitatea cheltuielilor în comparație cu 

eforturile depuse și necesitățile din propunerii de proiect 

  0,2 

Punctele tari ale propunerii de proiect: 

Punctele slabe ale propunerii de proiect: 

4. 

Componența 

echipei de 

cercetare   
 

Punctaj de 

trecere                             

3 puncte 

a) Nivelul de competenţă, experiența conducătorului de proiect 

în tematica propusă şi a echipei de cercetare; 

  0,2 b) Participarea anterioară la realizarea unor proiecte sau 

contracte economice, inclusiv internaţionale; 

c) 

d) 

Numărul de tineri cu vîrsta pînă la 35 de ani în echipă; 

Numărul persoanelor de genul feminin în echipa de cercetare 

Punctele tari ale propunerii de proiect: 

Punctele slabe ale propunerii de proiect: 



Observaţiile şi comentariile generale ale evaluatorului: 

Punctaj total (se calculeaza automat) 

Punctaj de trecere 70 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:   

   

 


