
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 

N

r. 

cr

t. 

Dimensiune

a 

evaluată 

Criterii de evaluare  

Pun

ctaj 

acor

dat 

Ponde

re 

relativ

ă 

1.  

Relevanţa 

științifico-

tehnologică 

a proiectului 

 

Punctaj de 

trecere                        

4 puncte 

• Gradul de corelare a rezultatelor obţinute la tema propusă cu 

cele obţinute actualmente pe plan naţional şi international 

 

  0,4 

• Necesitatea şi oportunitatea transferului tehnologic preconizat 

pentru dezvoltarea economiei Republicii Moldova 

• Gradul de noutate al tehnologiei/produsului/serviciului. 

Existenţa proprietăţii intelectuale confirmată prin patent, 

model  industrial, licenţă, soi nou ş.a. 

• 

 

  

Originalitatea metodelor de cercetare-dezvoltare, inovare și 

transfer tehnologic și modul de utilizare a acestora 

Punctele tari ale proiectului: 

Puncte slabe ale proiectului: 

2.  

Noutatea și 

aplicabilitat

ea practică 

  

Punctaj de 

trecere                            

4 puncte 

• Corespunderea rezultatelor preconizate cu necesităţile 

potenţialilor beneficiari 

  0,3 

• Elementele de noutate şi originalitate a 

produselor/serviciilor/tehnologiilor propuse de a fi obținute 

prin proiect 

• Nivelului de maturitate tehnologică (TRL) 

• Administrarea obiectelor de proprietate intelectuală și 

diseminarea rezultatelor 

• Existența solicitărilor de implementare a rezultatelor 

proiectului de la potențialii beneficiari 



• Potenţialul de continuare al cercetărilor şi dezvoltare 

tehnologică în cadrul programelor europene de cercetare și 

inovare 

Punctele tari ale proiectului: 

 

 

Puncte slabe ale proiectului: 

 

 

3. 

Managemen

tul şi 

implementa

rea 

proiectului 

 

Punctaj de 

trecere                        

3 puncte 

• Claritatea şi credibilitatea obiectivelor proiectului. Existenţa 

potenţialului de transfer tehnologic şi ponderea inovaţională 

  0,2 

• Claritatea și obiectivitatea activităților planificate pe durata 

proiectului 

• Evaluarea rezultatelor scontate a proiectului 

• Existența și valoarea parteneriatelor cu alte organizaţii în 

domeniul proiectului propus 

• Nivelul suportului logistic al organizaţiei (aplicant) la 

realizarea proiectului şi concordanţa tematicii proiectului cu 

profilul de cercetare al organizaţiei (partener) 

• Riscuri previzibile şi modul lor de gestionare 

Punctele tari ale proiectului: 

Puncte slabe ale proiectului: 

4. 

Competenţa 

colectivului 

ştiinţific al 

proiectului 

  

Punctaj de 

trecere                             

3 puncte 

• Nivelul de competenţă, calificarea ştiinţifică a conducătorului 

şi a colectivului ştiinţific în realizarea proiectului înaintat 

  0,1 
• Participarea anterioară la realizarea unor proiecte sau 

contracte economice, inclusiv internaţionale 

• Nivelul de colaborare dintre echipa proiectului şi beneficiarul 

rezultatelor 

Punctele tari ale proiectului: 

Puncte slabe ale proiectului: 



Observaţiile şi comentariile generale ale evaluatorului: 

Punctaj total (se calculeaza automat) 

Punctaj de trecere 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:     
 

 


