ANCD

FIŞA DE EVALUARE
a propunerii de proiect din concursul "Postdoctorat pentru anul 2020"
Numărul de referinţă al
propunerii
Denumirea proiectului
Numele/prenumele candidatului
Prioritatea strategică
Punctaj: 0 - lipsa informaţiei; 1 - insuficient; 2 - satisfăcător; 3 - bine; 4 - foarte bine; 5 - excelent(maxim)
Nr.
crt.

1.

Criterii de evaluare

Relevanţa tehnicoştiinţifică şi
excelenţa
Baraj 4 puncte

Descriere
• Încadrarea proiectului în specialitatea ştiinţifică şi prioritatea
strategică
• Originalitatea\importanţa temei de cercetare propuse în
realizarea proiectului, scopul şi obiectivele stabilite în
atingerea rezultatelor scontate din propunere

Punctaj
acordat

Pondere
relativă

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.2

• Metode de cercetare şi protocoale - experimentale prevăzute
a fi utilizate
• Gradul de noutate a cercetărilor propuse

Punctele tari:
Punctele slabe:
• Măsura în care rezultatele preconizate vor influenața
dezvoltarea societății, sau a unor domenii de activitate.

2.

Impactul
• Contribuţia previzibilă a rezultatelor cercetării asupra
socioeconomic
dezvoltării priorităţilor strategice la nivel naţional şi
internaţional
potenţial al
proiectului corelat cu • Potenţialul de continuare al cercetărilor în cadrul programelor
europene de cercetare,impactul ştiinţifico-practic al
rezultatele scontate
rezultatelor proiectului
şi rentabilitatea
Baraj 4 puncte

• Diseminarea rezultatelor cercetării

Punctele tari:
Punctele slabe:
• Modul de prezentare, coerenţa, realismul şi claritatea planului
de activitate în realizarea rezultatelor scontate
• Fezabilitatea şi sustenabilitatea proiectului,riscuri previzibile şi
modul lor de gestionare

3.

Programul de
realizare a
activităţilor în cadrul
• Existenţa bazei tehnico – materiale a organizaţiei-solicitante
proiectului,
pentru desfăşurarea cercetării
termenele şi
•
Gradul de eligibilitate al costurilor
costurile solicitate
Baraj 3 puncte

Punctele tari:

Punctele slabe:

4.

Competenţa echipei
de cercetare
Baraj 3 puncte

• Nivelul de competenţă, calificarea ştiinţifică a candidatului şi a
consultantului ştiinţific, după caz
• Contribuţia anterioară a candidatului la dezvoltarea ramurii
ştiinţifice corespunzătoare, rezultatele ştiinţifice în ultimii 5 ani

0.0

0.2

• Procesul de perfecţionare a candidatului
• Experiența participării în programele de cercetare
internaționale, şi colaborarea cu entităţi internaţionale

Punctele tari:
Punctele slabe:
Observaţiile şi comentariile generale ale evaluatorului:

Punctaj total (se calculeaza automat)
Punctaj de trecere 72 puncte

0

Declar, pe propria răspundere, că nu sunt implicat direct sau indirect în conflicte de interes în evaluarea acestei
propuneri de proiect.
Expert:
Semnătura:
Data:

